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Förord 

Idag har begreppet ”rektorsblogg” blivit självklart inom högskolesektorn. På 
Sveriges universitets- och högskoleförbunds hemsida följer man i tur och ord-
ning olika rektorers bloggar, och de kommenteras flitigt såväl i sociala medier 
som emellanåt i mer traditionella. Medieutvecklingens snabbhet gör att det 
som idag är givet igår inte ens var känt. 

Det hela tog närmare bestämt sin början i juni 2005, då rektor Kåre Bremer 
vid Stockholms universitet publicerade sitt första blogginlägg. Den ursprung-
liga intentionen, att använda bloggen som en intern kommunikationskanal 
inom ett lika stort som decentraliserat lärosäte, kom snabbt att vidgas. Blogg-
en blev i lika hög grad en extern kanal, ett sätt att uttala sig i dagspolitiska 
och andra aktuella frågor med bäring på forskning och högre utbildning. Den 
blev en plattform för rektors kommunikation med omvärlden, och inspirerade 
kollegorna vid andra lärosäten till efterföljd. 

Respektingivande är också att det verkligen var Kåres egen penna som 
gjorde avtryck – han författade själv alla sina inlägg.

Enstaka kritiska röster höjs ibland mot fenomenet att rektorer bloggar. Så 
har exempelvis somliga hävdat att bloggen per definition är en uttrycksform 
bunden till ett kritiskt perspektiv underifrån, och därför inte lämpar sig för 
någon i maktposition. Mot det kan invändas att bloggandet de facto blivit 
en kommunikationsform bland andra –  och även en rektor behöver ibland 
leverera skarpa omvärldssynpunkter. Andra menar att en blogg bör vara en del 
i en komplex interaktion på nätet – inte en ensidig informationskanal, låt vara 
kompletterad av enstaka modererade kommentarer. Men ska verkligen det 
faktum att en rektor knappast hinner ägna större delen av sin tid åt bloggande 
och kommenterande behöva betyda att den kanalen ska vara stängd? 

Sådana synpunkter har dock inte förtagit det faktum att ”Kåres blogg”, som 
vi alla kallade den, inte bara var stilbildande bland rektorer utan också utövade 
ett väsentligt inflytande på omvärlden. Kollegor vid universitetet, som tidigare 
var verksamma vid centrala organ inom högskolesektorn, berättar gärna om 
hur kritiska blogginlägg kunde leda till diskussionsmöten på högsta nivå. Che-
fen för en större forskningsstiftelse har beskrivit den reaktion som uppstod 
när han och andra kollegor, som suttit i ett externt forskningsstrategiskt möte 
med Kåre, återvänt till respektive arbete någon halvtimme efter mötets slut – 
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bara för att finna att det redan hunnit publiceras ett kritiskt kommenterande 
inlägg om mötet på rektorsbloggen. 

Kåres snabbhet i reaktionen kännetecknade genom åren hans bloggande. 
Tveklöst är också att detta bidrog till hans grundmurade rykte som en av de 
mest inflytelserika rektorerna, med klar omvärldsöverblick och tydliga stra-
tegiska visioner. 

Föreliggande volym kan tyckas rymma en inneboende motsägelse, mellan 
bloggens omedelbarhet och tillfällighetskaraktär å ena sidan och bokens efter-
handsperspektiv och långsiktiga syftning å den andra. Men att ge ut ett urval 
av Kåres blogginlägg i bokform betyder också att från en central utgångspunkt 
teckna något av Stockholms universitets och hela högskolesveriges historia 
under hans rektorstid. I en tid då flyktighet och historielöshet alltför ofta leder 
till ogrundat tvära kast inom sektorn, borde Kåres blogginlägg vara angelägen 
läsning för många. 

Astrid Söderbergh Widding
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Om bloggen

Rektors blogg påbörjades i juni 2005. Jag hade då varit rektor i knappt ett och 
ett halvt år och hunnit bli bekant med Stockholms universitet mer i detalj. Det 
är en stor och decentraliserad organisation. Jag funderade över vilka kanaler 
som effektivt skulle kunna informera medarbetarna om rektors och universi-
tetsledningens aktuella agenda och prioriteringar. Bloggar hade kommit på 
modet och jag tog upp saken med universitetets kommunikationsavdelning. 
Informationschefen Sofie Mauritzon påpekade att en blogg kräver regelbun-
det skrivande och uthållighet. Det tar tid innan den blir känd och får någon 
effekt. Skulle jag verkligen ha tid? 

Jag kände dock ingen oro inför kravet på regelbundet skrivande och vi beslöt 
att starta utan någon utannonsering eller lansering. Jag skrev några inlägg per 
vecka fram till min avgång i januari 2013. Sammanlagt blev det 930 inlägg. 
Jag har skrivit samtliga själv men ibland har jag bett sakkunniga medarbetare 
kontrollera uppgifter innan. 

Eftersom bloggen påbörjades i juni 2005 finns inga inlägg från de första tre 
terminerna. Jag kom närmast från Uppsala universitet och från Vetenskapsrå-
det. Det hade gått 24 år sedan jag senast arbetade på Stockholms universitet. 
Jag behövde lära känna universitetet. Det första året kom därför att domineras 
av den besöksrunda jag genomförde till universitetets cirka 100 institutioner, 
institut och enheter, avdelningarna på förvaltningen inräknade. Vid rektorsre-
kryteringen hade jag lanserat två huvudsakliga reformområden, forskningens 
profilering och grundutbildningens internationalisering. År 2004 präglades 
därför även av inledningen av dessa reformer. Det handlade mer precist om att 
fakulteterna fick i uppdrag att identifiera universitetets ledande forsknings-
områden samt om genomförandet av Bolognamodellen i grundutbildningen. 
Det blev föremål för många inlägg längre fram.

Under våren 2004 utsågs Lena Gerholm till prorektor och vi har därefter 
följts åt under hela min rektorstid. Hon och de båda förvaltningscheferna, 
först Leif Lindfors sedan Ann-Caroline Nordström, blev mina närmaste medar-
betare. Utredningen av småspråkens ställning och arbetet för att öka antalet 
kvinnliga professorer inleddes också år 2004. Frågan om lärarutbildningens 
ställning väcktes i januari 2005 och serien av utlandsresor påbörjades samma 
termin. Alla dessa ämnen har sina särskilda kapitel i denna bok.  
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Eftersom rektor har många kontakter och åtaganden även utanför uni-
versitetet kom bloggen också att handla om sådant, inte minst den aktuella 
högskole- och forskningspolitiken. Så småningom visade det sig att bloggen 
lästes regelbundet också av företrädare för andra lärosäten, myndigheter och 
media. Utbildningsdepartementet hörde gärna av sig när man menade att jag 
vinklat något inlägg eller missuppfattat regeringens politik. Media, till exem-
pel Sveriges Radio, Sveriges Television, TT och de stora dagstidningarna ringde 
ofta och bad mig göra ett uttalande när de läst något kritiskt inlägg. Bloggen 
blev en för Stockholms universitet effektiv informationskanal inte bara internt 
utan även externt.

Universitetet beslutade efter min avgång att bloggen skulle ges ut i bok-
form, något som kräver redigering och gallring. Jag har gallrat bort ungefär 
en tredjedel och sorterat resten på ett antal ämnesområden. De bortgallrade 
inläggen är till största delen notiser om besök, möten och händelser samt 
udda ämnen som inte är direkt kopplade till de ämnesområden som täcks av 
bokens kapitel. Jag har alltså inte försökt göra något särskilt urval inom bokens 
ämnesområden utan tagit med det mesta av vad jag skrev om just dessa.

Blogginläggen är återgivna exakt som de publicerades, med rättning av 
rena skrivfel. Länkar är också borttagna. Till varje område har jag skrivit en 
inledning. Tillsammans med de valda inläggen har det blivit en sorts minnes-
anteckningar från min rektorstid och jag hoppas att de ska fungera som ett 
tidsdokument med ögonblicksbilder av vad som då stod på agendan. Ett varmt 
tack till Lena Gerholm som bidragit med synpunkter på urvalet och de inle-
dande texterna och till Christina Lenz som redigerat denna bok.
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Forsknings- och högskolepolitik

Blogginläggen i detta kapitel har två genomgående teman, forskningsfinan-
siering samt högskolornas ställning och deras ambitioner att bli universitet. 
Därför har kapitlet fått rubriken Forsknings- och högskolepolitik. En rad andra 
områden behandlas inom forsknings- och högskolepolitiken och de framskym-
tar här och där i inläggen. Det mesta av detta har jag emellertid samlat under 
egna rubriker i de följande kapitlen i denna bok. 

I början av min rektorsperiod upplevde alla som sysslar med forskning att 
finansieringen var alltför snålt tilltagen. Enprocentmålet var ständigt uppe till 
diskussion. Regeringen tillsatte en utredning om hur utökade resurser skulle 
fördelas. Dan Brändström var utredare och hans så kallade resursutredning 
blev en följetong i bloggen. Jag hade synpunkter särskilt på kriterierna för 
mekanisk resursomfördelning mellan lärosätena. Ibland var systemet så svår-
förutsägbart att det skämtsamt betecknades som tombolan.

De båda forskningspropositionerna 2008 och 2012 kommenterades flitigt. 
Återkommande teman var öronmärkningarna, fokuseringen på medicin och 
teknik och den styvmoderliga behandlingen av humaniora och samhällsveten-
skap. Sammantaget fick ändå forskningen en kraftig resursförstärkning under 
perioden. Mot slutet kom diskussionen om forskningsfinansiering att handla 
mer om hur alla nya pengar ska användas snarare än bristen på resurser. Det 
framkommer särskilt i inläggen i kapitlet om ekonomi längre fram i denna bok.

För tio år sedan var de flesta regionala högskolor helt inriktade på att bli 
universitet. Den socialdemokratiska regeringen deklarerade emellertid att det 
inte skulle bli några fler universitet. Alliansregeringen har fullföljt den linjen 
och dessutom agerat för att underlätta eller snarare framtvinga sammanslag-
ningar för att minska antalet högskolor. Högskolornas ställning och eventuella 
universitetsstatus blev därför återkommande ämnen. Frågan om universitets-
status har numera minskat i betydelse sedan högskolorna fått möjligheter 
att ordna forskarutbildning. Regeringen har heller aldrig brytt sig om att hög-
skolorna helt fräckt kallar sig och marknadsför sig som universitet internatio-
nellt. Det vore väl lika bra att då låta högskolorna själva bestämma om de ska 
kalla sig universitet eller ej, även på svenska.

Fem utbildningsministrar, eller mera precis ministrar för högre utbild-
ning och forskning, hade jag under min rektorsperiod, Thomas Östros, Leif 
Pagrotsky, Lars Leijonborg, Tobias Krantz och Jan Björklund. Jag tyckte bäst om 
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Pagrotsky, Leijonborg och Björklund. De var alla prestigelösa. Leif Pagrotsky 
lade ner särskild energi på flyttningen av det framstående institutet Nordita 
från Köpenhamn till Stockholm, en fråga som hamnade på regeringsnivå i 
båda länderna. Lars Leijonborg lyckades med en historisk nivåhöjning av re-
surserna till forskning i forskningspropositionen 2008. 

Jan Björklund har ju alltid haft skolfrågorna som sitt paradnummer. När 
han tog över högre utbildning och forskning efter Tobias Krantz misstänkte vi 
rektorer att han skulle låta statssekreteraren Peter Honeth sköta detta. Men 
bara tre veckor efter det att Björklund fått detta nya ansvar kom han till rek-
torsmötet i oktober 2010 väl påläst, höll över en timmes föredragning utan 
manus och svarade själv på alla frågor. Det imponerade. Därmed inte sagt att 
jag höll med om allt, vilket framgår av bloggen.
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12 april 2006

Utbildningsministern på DN Debatt
Har ni läst Leif Pagrotskys artikel på DN Debatt idag? Det mesta är 
upprepningar av regeringens tidigare deklarationer om hur förträffligt allting 
är – klipp-och-klistra-funktionen har säkert kommit till flitig användning 
vid utformningen av artikeln (ni kan hoppa över första halvan). Det finns 
dock några nya sakupplysningar. Uppenbarligen kommer regeringen nu 
att tillsätta en sorts forskningsfinansieringsutredning. Lärosätena måste få 
bättre möjligheter till egeninitierad långsiktig verksamhet skriver Pagrotsky. 
Det är alldeles utmärkt. Det måste betyda höjda fakultetsanslag. Invägning 
av kvalitets- och prestationskriterier vid resurstilldelningen ska utredas. 
Det är också bra. Det kan motverka de regionalpolitiska kraven som 
brukar få stor betydelse, vilket de fick i senaste forskningspropositionen. 
Vidare kommer externfinansiärernas ökade krav på motfinansiering att 
tas upp, ett oskick som regeringen själv bidragit till genom att föreskriva 
detta i rådens stöd till starka forskningsmiljöer.

Regeringen stoppar alla planer på nya universitet. Det är rubriken på 
artikeln. Pagrotsky skriver att arbetet med högskolornas ansökningar tar 
för mycket tid och kraft. I andra sammanhang har han fört fram resurs- 
argumentet. Vi har inte råd att bygga ut och sprida resurserna på fler uni-
versitet i Sverige. Jag håller med. Ytterligare en fråga som berörs i debatt- 
artikeln är rättigheterna att utfärda masterexamen. I högskoleproposi-
tionen vilken riksdagen nu antagit står att högskolorna inte automatiskt 
får rätt att utfärda masterexamen utan måste söka denna rättighet, inom 
”vissa profilområden där lärosätet har särskilt goda förutsättningar”. 
Pagrotsky ger besked på en punkt. Det är Högskoleverket och inte re-
geringen som ska behandla dessa ansökningar. Det är dock fortfarande 
mycket oklart vilka kriterier som ska gälla. Högskolorna är väldigt miss-
nöjda med begränsningen av rättigheten att utfärda masterexamen. Det 
är begripligt men jag tycker det är rätt med en tydligare arbetsfördelning 
mellan högskolor å ena sidan och universitet å andra sidan.

28 april 2006

Inför nästa forskningsproposition
Förberedelserna inför nästa forskningsproposition dras nu igång med ett 
antal stora utredningar. För två veckor sedan sjösattes fortsättningen på 
resursutredningen med Dan Brändström (Riksbankens jubileumsfond) 
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som utredare. Idag aviseras en ny utredning om befattningsstrukturen 
vid universitet och högskolor med Ann Numhauser-Henning (prorektor i 
Lund) som utredare. Som brukligt numera anlitas DN Debatt för att lan-
sera nyheter i regeringens politik. Nu är det ju inte några direkta nyheter 
att läsa på dagens debattartikel av utbildningsminister Leif Pagrotsky. Han 
konstaterar att det finns brister i anställningsformerna och att de måste 
åtgärdas. Detta vet vi redan och det är bra om vi kan få bättre förutsätt-
ningar att åtgärda dessa brister. Problemet ligger dock inte i befattnings-
strukturen utan i de bristande fakultetsanslagen. Dessa har som bekant 
under lång tid hållits på sparlåga och staten har istället satsat nya resurser 
på tidsbegränsad finansiering via forskningsråd och andra externa finan-
siärer. Det är klart att denna politik lett till tidsbegränsade anställningar 
och otrygghet i anställningen för många forskare.

Det finns en del intressanta signaler som jag läser mellan raderna i 
ministerns debattartikel. Han ser klara fördelar med att de som dispu-
terar har sina examina på de olika nivåerna från olika lärosäten och att 
det även blir vanligt att byta lärosäte under karriären. Jag läser det som 
en fortsättning på föregående debattartikels budskap om stopp för fler 
nya universitet och att det är bra om man byter lärosäte inte bara vid 
övergången till forskarutbildningen utan redan vid övergången till master-
utbildningen. Anställningsproceduren ska bli smidigare. Jag hoppas det 
är en signal om att Överklagandenämnden för högskolan avskaffas. Det 
finns ingen logik i att ha en sådan ordning för anställningsproceduren vid 
universitet och högskolor när det inte anses nödvändigt för andra stat-
liga myndigheter. Slutligen, ministern skriver att hela samhället måste bli 
mycket bättre på att dra nytta av forskarutbildningens kvaliteter. Absolut. 
Statliga myndigheter måste bli mycket bättre på att anställa personer med 
doktorsexamen. Och statsministern, han borde anställa många fler stats-
råd med doktorsexamen.

18 augusti 2006

Folkpartiets forskningspolitik
Folkpartiet har presenterat ett program för förstärkning av svensk forsk-
ning. Finansieringen ska bland annat via flera nya forskningsstiftelser ökas 
med 5–7 miljarder kr per år varav 1 miljard per år ska gå till äldreforsk-
ning och 1 miljard per år till ett svenskt universitet som därigenom för-
väntas utvecklas till ett internationellt elituniversitet. Det är utmärkt att 
man föreslår en generell resursförstärkning. Jag är dock tveksam till de 
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båda nämnda prioriteringarna. Man gör ett stort nummer av satsningen 
på just äldreforskning. Det förefaller mig valtaktiskt snarare än forsk-
ningsstrategiskt. Satsningen på ett svenskt elituniversitet motiveras bland 
annat utifrån de olika internationella rankinglistorna över universitet, där 
de stora svenska universiteten placerar sig bra – och mycket olika bero-
ende på rankinglista – men inte i topp. Jag tror dock inte på att 1 miljard 
kronor per år är vad som fattas för att uppnå den önskade ställningen. 
Visst behövs en resursförstärkning men det handlar mer om internationell 
fokusering och marknadsföring av verksamheten. Det är bra att folkpartiet 
lyfter forskningsfrågorna i valrörelsen, men jag tycker inte prioriteringarna 
i partiets rapport verkar särskilt väl genomtänkta.

19 augusti 2006

Socialdemokraternas forskningspolitik
Igår presenterades socialdemokraternas valmanifest. Vad har de att säga 
om forskning? Det nämns på flera ställen och redan i första punkten er-
inras om det redan tidigare fattade beslutet att de offentliga anslagen till 
forskning ska höjas till 1 % av bruttonationalprodukten. Det är utmärkt, 
och om Sveriges ekonomi fortsätter att utvecklas väl så kan det innebära 
en betydande resursförstärkning. Problemet är dock prioriteringarna. Som 
vanligt är det medicin och teknik som ska förstärkas. Det talas nästan 
bara om stamcellsforskning, demensforskning, energiteknik och forskning 
riktad mot små och medelstora företag. Detta är snäva prioriteringar och 
inte den breda resursförstärkning till forskning inom breda fält som vi 
verkligen behöver.

24 augusti 2006

Forskningspolitik
I lördags debatterades forskningspolitiken i radions P1. Tyvärr missade jag 
programmet men jag har läst ett kort referat (i Chalmers Nyheter) och hört 
flera personer kommentera programmet. Uppenbarligen framkom inte 
mycket nytt. Alla är överens om att statens bidrag till forskningsresurs-
erna måste öka till minst 1 % av BNP, men det är fortfarande något oklart 
hur (se till exempel tolkningen i Ny Teknik) och man kan undra vad som 
verkligen kommer att hända i praktiken, oavsett vem som vinner valet, 
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när väl valrörelsen är över och glömd. Fakultetsanslagen måste öka före 
rådsanslagen. De förra är alldeles för små i relation till de externa medlen, 
i synnerhet med tanke på externfinansiärernas krav på medfinansiering av 
projekten och de ofta otillräckliga omkostnadspåslagen.

Igår presenterades alliansens valmanifest. Det finns några korta stycken 
om universitet och högskolor. Förutom löftet om minst 1 % av BNP till 
forskning utlovas att högskolemomsen ska avskaffas och avdragsrätt för 
donationer utredas. Den mest betydande skillnaden gentemot regeringens 
politik gäller grundutbildningen. Regeringen vill värna om antalet hög-
skoleplatser och möjligheten för så många som möjlighet att skaffa sig en 
högre utbildning. Det är bra, men det måste ju också finnas rimliga resurser 
till utbildningen. Alliansen prioriterar en höjning av studentpengen fram-
för en utbyggnad av antalet platser. Jag instämmer i den prioriteringen.

18 september 2006
Valutgången
Valutgången och regeringsskiftet kommer – om partierna står fast vid sina 
vallöften – att innebära en prioritering av höjda fakultetsanslag och en höj-
ning av studentpengen före ytterligare utbyggnad av grundutbildningen. 
Jag tycker det är utmärkt. Folkpartiet, som är det alliansparti som sagt 
mest om utbildning och forskning, har därutöver flera drastiska och enligt 
min mening inte helt genomtänkta förslag, bland annat en kraftig priorite-
ring av äldreforskning och en satsning på att få upp ett svenskt universitet 
på de internationella rankinglistornas tio-i-topp. Partiet har till och med 
gjort en kalender över vad som ska beslutas inom utbildningspolitiken 
vid höstens regeringssammanträden. En arbetsmarknadspolitisk fråga av 
betydelse för oss är vad det blir av de tilltänkta nya inlasningsreglerna. Det 
är också oklart vad som kommer att hända med de båda utredningarna 
om forskningsresurserna och befattningsstrukturerna vid universitet och 
högskolor. Jag kommer naturligtvis att följa dessa frågor och kommentera 
på denna plats.

6 oktober 2006
Regeringsförklaringen
Detta är vad som sägs om högre utbildning och forskning i regeringsför-
klaringen: ”Under många år har fokus inom politiken för högre utbildning 
legat på kvantitativ utbyggnad. Den nya regeringens perspektiv kommer 
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nu i stället att vara kvalitativ utveckling. Lärosätenas styrelser avpoliti-
seras. En forskning i världsklass är avgörande för Sveriges och Europas 
konkurrensmöjligheter. De ekonomiska ramarna för forskning ökas, ut-
över tidigare riksdagsbeslut, under mandatperioden. En ökad andel av 
forskningsresurserna skall fördelas genom fakultetsanslag till framstående 
forskningsmiljöer.” Det är bra, speciellt att höjning av fakultetsanslagen 
lyfts fram. Jag tycker väl att man kunde ha sagt lite mer om högre utbild-
ning och forskning. Skolfrågorna upptar fem gånger så stort utrymme i 
regeringsförklaringen.

Folkpartiet blir ansvarigt för utbildningsdepartementet (utan kultur-
frågorna som flyttas till ett återupprättat kulturdepartement). Lars Leijon-
borg blir departementschef och minister för högre utbildning och forsk-
ning, och Jan Björklund får som väntat ansvar för skolfrågorna. Det blir 
ingen forskningsminister på heltid som många efterlyst, men vi får väl 
hoppas att våra frågor får ett särskilt lyft genom att de anförtrotts en av 
de fyra partiledarna, och att Lars Leijonborg ska få tid till sakfrågorna vid 
sidan av sitt uppdrag som partiledare. Nu väntar vi med spänning på vem 
som ska bli statssekreterare i utbildningsdepartementet. Statssekreteraren 
kommer att få en framträdande roll med tanke på utbildningsministerns 
andra uppdrag.

Folkpartiet har i valrörelsen presenterat ett särskilt program för för-
stärkning av svensk forskning. Jag har kommenterat det tidigare, i blogg 
18 augusti. I augusti presenterade partiet också en agenda för ”Folkpar-
tiets första 100 dagar i utbildningsdepartementet”. Det är naturligtvis en 
intressant läsning nu när partiet verkligen hamnat där. I samband med 
budgetpropositionen den 16 oktober aviseras en förstärkning av fakultets-
anslagen med 200 miljoner kronor. Löftet bekräftades av Lars Leijonborg i 
TV-intervju nu på morgonen. Frågan är hur dessa 200 miljoner kommer att 
fördelas på lärosätena. En antydan finns i regeringsförklaringen: ”genom 
fakultetsanslag till framstående forskningsmiljöer.” Frågan är fortfarande 
hur, jag får återkomma till detta. Det kommer att bli en spännande höst.

6 oktober 2006

Ny departementsledning
Lars Leijonborg blir utbildningsminister och hans statssekreterare blir 
Peter Honeth, idag universitetsdirektör vid Lunds universitet. Det låter 
mycket betryggande. Vi får en statssekreterare som är väl insatt i de stora 
universitetens verksamhet. Det är också värt att notera att utbildnings-
departementet nyligen fick en ny chef för universitets- och högskoleen-
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heten, departementsrådet Ann-Caroline Nordström, som tidigare varit 
utbildningsledare vid Stockholms universitet. Vi kan också glädja oss åt 
att såväl statsministern och utbildningsministern som statssekreteraren 
och nämnda departementsråd vid utbildningsdepartementet samtliga har 
sin universitetsutbildning från Stockholms universitet.

12 oktober 2006
Resursutredningen
Vi hade besök i går av Resursutredningen, dvs av Dan Brändström som 
utreder resurstilldelningen för forskning och forskarutbildning inför näs-
ta forskningsproposition år 2008. Utredningen är en fortsättning på den 
utredning om resurstilldelningen i grundutbildningen som gjorts av Pia 
Sandvik Wiklund. Förutom Dan Brändström och ett antal handläggare 
från olika departement samt SUs representanter deltog också företrädare 
för andra lärosäten i Stockholm, nämligen GIH, KI, KTH, LHS och SH.

Det var en mycket bra diskussion som handlade om centrala frågor i 
forskningsfinansieringen. Basresurserna (fakultetsanslagen) måste öka; de 
är för små i förhållande till de externa bidragen. Om detta var alla eniga. 
Ett bra sätt att fördela nya resurser på lärosätena är enligt SUHFs förslag 
i s k retroaktiv konkurrens, dvs genom tilldelning av medel baserat på hur 
framgångsrikt lärosätet varit i konkurrens om forskningsmedel under de 
senaste åren.

Externfinansiärernas krav på medfinansiering och efterfinansering (att 
ta över efter ett visst antal år) av forskningsprojekten medför en stor 
påfrestning på de knappa fakultetsresurserna. De nya stora bidragen till 
starka forskningsmiljöer gör att denna påfrestning blir ännu större. Dess-
utom vill inte en del externfinansiärer bidra till full kostnadstäckning av 
projekten. Till exempel har Riksbankens jubileumsfond, där utredaren 
Dan Brändström själv är vd, nyligen beslutat att frångå överenskommelsen 
om 35 % omkostnadspåslag för indirekta kostnader och sänka detta till 
20 %.

Ytterst handlar dessa frågor om universitetens och högskolornas möj-
ligheter till prioriteringar och strategiska satsningar. Ska lärosätena vara 
forskarhotell som härbärgerar externfinansierade projekt och tar hand om 
alla indirekta kostnader? Naturligtvis inte. Lärosätena måste ha ett eget 
ekonomiskt manöverutrymme. Nya resurser måste föras direkt till läro-
sätena och externfinansiärerna måste hålla sig till rimliga krav på med-
finansiering och ta sitt ansvar för forskningsprojektens indirekta kostnader.
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27 oktober 2006

Utbildningsministern hos SUHF
SUHF (Sveriges Universitets- och Högskoleförbund) årliga konferens bör-
jade igår och fortsätter idag, i år i Växjö. Utbildningsminister Lars Leijon-
borg och hans statssekreterare Peter Honeth deltog under eftermiddagen 
igår och fick svara på ett stort antal frågor. Även om svaren ofta blev att 
de ännu inte kunde ge något besked, framkom ändå flera välkomna och 
intressanta nyheter.

Fakultetsresurserna höjs som vi redan vet med 200 miljoner år 2007, 
300 miljoner år 2008 och 400 miljoner år 2009. Första året har höjningen 
fördelats som ett procentuellt påslag. De två påföljande åren kommer det 
inte att bli på samma sätt, meningen är att fördelningen på lärosäten ska 
ske utifrån någon form av ”kvalitetsbas”, men det är inte bestämt hur. 
SUHF har redan föreslagit att det kan göras i proportion till hur fram-
gångsrika lärosätena varit med att ta hem externa forskningsbidrag.

Högskolemomsen avskaffas under mandatperioden vilket beräknas 
motsvara en förstärkning om 350 miljoner. Tillsammans med de genom 
förra forskningspropositionen beslutade tillskotten och ovan nämnda höj-
ning av fakultetsresurserna innebär detta en nivåhöjning av de statliga 
forskningsresurserna med 1.6 miljarder kronor. Lars Leijonborg var med-
veten om att man utlovat en nivåhöjning om 2 miljarder och han hoppades 
nå detta mål genom förslag i nästa forskningsproposition år 2008.

Kvaliteten i grundutbildningen ska förstärkas, i första hand genom de 
120 miljoner som innehållits genom att stoppa utbyggnaden av antalet 
platser. Dessa 120 miljoner kommer att gå till humaniora och samhälls-
vetenskap inklusive juridik, en ny och välkommen prioritering jämfört med 
den överdrivna tyngd som lagts på medicin och teknik i valmanifesten. 
Lars Leijonborg medgav att beloppet var lågt men sa att det får betraktas 
som en början.

Den akademiska friheten ska stärkas. Universiteten ska själva göra sina 
prioriteringar och kan inte betraktas som vanliga myndigheter. Det är 
oklart hur detta ska manifesteras i lagar och förordningar men utbild-
ningsministern gav ett nytt och något oväntat besked om tillsättningen av 
universitetens styrelser. Regeringen ska som tidigare utse ordförande och 
allmänrepresentanter, men på förslag av rektor. Jag får återkomma till vad 
detta kan innebära mer i detalj.
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25 januari 2007

Utbildningsministern på rektorsmöte
Högskoleverket ordnar varje år i januari ett möte för alla universitets- och 
högskolerektorer. Det äger rum i Steningevik mellan Märsta och Sigtuna 
och utbildningsministern kommer traditionsenligt och talar om aktuella 
frågor. Det gjorde även Lars Leijonborg, igår, och vi fick flera besked om 
regeringens och framförallt utbildningsministerns planer för vårt område.

Det sjunkande söktrycket i grundutbildningen var naturligtvis uppe till 
diskussion och då också frågan om vad som ska hända med de pengar 
som inte utbetalas till lärosätena på grund av att utbildningsuppdraget inte 
uppnås. Det handlar om flera hundra miljoner eller mer för hela landet 
och ministern deklarerade precis som vi önskat att han ville omsätta dessa 
pengar i höjd ersättning per student, med den reservationen att frågan 
först måste lösas med finansdepartementet. På grundutbildningsområdet 
nämndes också att det blir en utredning om en ny lärarutbildning med ett 
förkortat så kallat allmänt utbildningsområde och att regeringen kommer 
att lägga en proposition om ändrade tillträdesregler till högre studier bland 
annat med innebörden att det kommer att krävas godkänt i kärnämnen 
som svenska.

Inför forskningspropositionen 2008 kommer lärosätena att få lämna 
synpunkter och förslag, och redogöra för sina egna strategiska planer. 
Det är meningen att målet att 1 % av statens resurser ska satsas på forsk-
ning ska uppnås under perioden som täcks av forskningspropositionen. 
Frågan om hur de nya fakultetsresurser som redan beslutats ska fördelas 
på lärosätena diskuterades också och då bland annat de av SUHF rekom-
menderade modellerna med fördelning dels i proportion till omfattningen 
på den externfinansierade forskningen, dels i proportion till volymen på 
grundutbildningen. Innan forskningspropositionen kommer också en pro-
position om sekretess i forskningen, med undantag i offentlighetsprincipen 
för att underlätta forskningssamarbete med industrin.

Igår presenterades också propositionen om Frihet att välja – ett ökat 
inflytande för universitet och högskolor när styrelseledamöter utses. Inne-
hållet är i princip detsamma som i den promemoria som presenterades i 
november förra året, se blogg 15/11, eller ännu hellre, läs propositionen.
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10 maj 2007

Resursutredningen
Jag har idag suttit i ett informellt samtal med Resursutredningen, dvs Dan 
Brändström och medarbetare, tillsammans med bland andra avgående 
och tillträdande universitetskansler Sigbrit Franke respektive Anders Flod-
ström. Resursutredningen ska föreslå ett nytt resurstilldelningssystem för 
universitet och högskolor. Det gäller både grundutbildning och forskning 
och tilldelningen ska vara prestations- och kvalitetsrelaterad. Vid dagens 
möte diskuterades utredningens tilltänkta modell för fördelning – särskilt 
omfördelning – av forskningsresurser baserat på prestations- och kvali-
tetskriterier.

Utredningen har tänkt sig att hälften av forskningsresurserna skall kon-
kurrensutsättas. Vart fjärde år ska en omfördelning ske baserad dels på ett 
antal indikatorer, dels på kvalitetsutvärderingar. De indikatorer som disku-
teras är erhållna externa medel, andel professorer och disputerade lärare 
samt bibliometriska data. Exakt hur dessa indikatorer ska definieras är 
långt ifrån klart. Kvalitetsutvärderingen skulle enligt utredningen utföras 
av särskilt tillsatta paneler av internationella forskare. Högskoleverket har 
anmält intresse för att organisera denna kvalitetsutvärdering. Det skulle 
innebära att Högskoleverkets uppdrag vidgas också till granskning av 
forskning. Jag tycker inte det är en bra idé. Vetenskapsrådet kan utföra 
sådan granskning, och rådet genomför redan idag återkommande inter-
nationella utvärderingar av svensk forskning inom olika ämnesområden.

Den centrala frågan är emellertid inte hur beslutsunderlaget för om-
fördelning av forskningsresurser tas fram, utan hur detta omfördelnings-
beslut ska fattas. Utredningen föreslår att ett nytt organ inrättas, ingen 
ny myndighet, men något slags nämnd formellt tillsatt av regeringen men 
nominerad av och därmed legitimerad av lärosätena själva. Denna nämnd 
skulle fatta de skarpa omfördelningsbesluten. Man kan fråga sig om politi-
kerna är beredda att lämna ifrån sig detta inflytande. Det är möjligt att så 
är fallet. En kvalitetsrelaterad omfördelning kommer med stor sannolikhet 
att medföra resurskoncentrationer som kan vara alltför svåra att besluta 
om i ett regionalpolitiskt perspektiv.



2626 Rektorsbloggen

19 juni 2007

Resursutredningen och Befattningsutredningen
Resursutredningen (Dan Brändström) och befattningsutredningen (Ann 
Numhauser-Henning) har idag haft ett nationellt informationsmöte på 
Stockholms universitet. Cirka 150 personer från praktiskt taget alla läro-
säten var närvarande. Det hela började med resursutredningen. Lärosä-
tena ska tilldelas ett anslag för både forskning och utbildning, ett anslag 
som ska omprövas vart fjärde år på så sätt att hälften av forskningsmed-
len konkurrensprövas och hälften av utbildningsmedlen resultatprövas. 
Medlen för studiestöd i forskarutbildningen som idag hör till forsknings-
anslaget förs från detta tillsammans med en del av forskningsmedlen (som 
behövs för doktorandernas forskning) till utbildningsdelen av det totala 
anslaget. Enligt förslaget flyttas 35 % av universitetens forskningsanslag 
till utbildningsdelen av det nya anslaget. Hur konkurrensprövningen av 
forskningsmedlen ska gå till är inte klart, men omfattningen på erhållna 
externa anslag, citering av publikationer (den norska modellen nämns som 
en möjlighet) och någon form av peer review arrangerad av ett fristående 
organ (en ”intermediär” mellan lärosäten och departement) ska ingå.

Resultatprövningen av utbildningen blir i huvudsak som idag, dvs 
kvantitetsrelaterad genom helårsstudenter och helårsprestationer. Fors-
karutbildningen blir också en del av denna resultatprövning (vi får ett 
nytt ord, hådar=helårsdoktorander). Studentpengen ska göras om och 
beräknas efter undervisningens karaktär, inte efter ämnesområde. Lägsta 
studentpengen ska vara 50000 kr per student och år och beräknas då 
räcka till cirka 6 föreläsningstimmar och 3 seminarietimmar per vecka 
(det var också så den lägsta studentpengen beräknades då det nuvarande 
systemet infördes). För mer krävande typer av undervisning ska det finnas 
tre tilläggsnivåer om ytterligare 10000, 35000 eller 85000 kr. Höjningen 
av studentpengen ska finansieras med ett minskat antal platser. Beträffan-
de den av utbildningsministern efterfrågade kvalitetskomponenten i till-
delningen av utbildningsmedel svarade Dan Brändström att ”vi har inte 
givit upp men det är inte lätt”. Några konkreta förslag finns inte. Mätning 
av studenternas framgång i att få relevant anställning efter utbildningen 
nämndes som en tänkbar möjlighet.

Sammanfattningsvis tycker jag att det som hittills föreslagits av 
resursutredningen förefaller rimligt. De stora frågetecknen kvarstår 
emellertid, kring peer review av forskningen och hur den s k ”intermediären” 
organiseras, och kring kvalitetskomponenten i utbildningsmedlen. Vidare, 
eftersom det är just en resursutredning är det viktigt att inte glömma bort 
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resursernas omfattning, även om utredningen inte har mandat att föreslå 
utökade resurser. När ska vi slippa den årliga besparingen som finns inbakad 
i en otillräcklig pris- och löneomräkning och när ska regeringen leva upp 
till löftet att avsätta 1 % av BNP till forskning? Detta är berättigade 
frågor som väcktes i auditoriet. Och hur ska lärosätena klara de växande 
med- och efterfinansieringskraven som följer med externa bidrag, och 
vad ska ske med regleringsbrevens direktiv om full kostnadstäckning av 
externfinansierade forskningsprojekt?

[Sista delen av detta blogginlägg, om Befattningsutredningen, se kapitlet 
om Akademisk karriärväg.]

5 augusti 2007

Antalet universitet
Anders Flodström föreslår att landets universitet omorganiseras i fem re-
gionalt avgränsade universitet. Jag håller med honom om att resurserna för 
forskning och högre utbildning har spritts ut på alltför många lärosäten 
för att vi ska vara internationellt konkurrenskraftiga. Inrättandet av nya 
universitet och högskolor har skett utifrån regionalpolitiska motiv, inte 
forsknings- eller utbildningspolitiska. Flodströms förslag får tas som ett 
debattinlägg. Ett antal sammanslagningar av universitet och högskolor 
skulle inte skada, och därigenom skulle man nog kunna åstadkomma en 
halvering av antalet lärosäten, men fem regionala universitet tror jag inte 
på. Det skulle inte bli någon riktig sammanslagning utan en variant på 
det forna systemet med regionstyrelser. Ökad profilering samt fler och 
djupare samarbeten talas det ofta om och sådant är också på gång. Inom 
Stockholmsområdet ser jag gärna ytterligare samarbete mellan framförallt 
SU, KTH och KI. Inom grundutbildningen skulle vi kunna göra mycket 
mer tillsammans, framförallt mellan SU och KTH.

30 augusti 2007

Lars Leijonborg kvar
Just hemkommen från den långa resan i Asien läser jag att Lars Leijonborg 
blir kvar som högskole- och forskningsminister. På sätt och vis är det ju 
en poäng att regeringen nu får en minister med just detta och inget annat 
som ansvarsområde. Men nu väntar vi på att Leijonborg och regeringen 
ska infria sina löften om ökat stöd till forskning och högre utbildning. Hur 
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mycket kommer studentpengen och fakultetsanslagen att höjas, hur blir 
det med studiemedlen och när ska statens bidrag till forskning uppgå till 
1 % av BNP? Hittills har den procentsiffran gått ned istället för upp. Nu 
blir det upp till bevis i höstens budgetproposition – det räcker inte längre 
med hänvisningar till framtida forsknings- och högskolepropositioner.

18 september 2007

Regeringsförklaringen
Jag har idag varit på riksmötets öppnande och lyssnat på regeringsför-
klaringen. Den innehåller en mening om högre utbildning: ”Ökade resurser 
kommer också att föreslås till universitets- och högskoleutbildningen för 
ökad kvalitet.” Ska man vara helt korrekt så finns det en mening till, i 
inledningen som beskriver vad som händer en vanlig morgon i Sverige: 
”En student på någon av våra högskolor gav sig iväg för att läsa på inför 
en stundande tenta.” Tillsammans motsvarar detta mindre än en procent 
av regeringsförklaringens innehåll (31 av 3439 ord). Ordet forskning 
förekommer överhuvudtaget inte, inte heller enprocentmålet för stöd till 
forskning. Det utrymme som regeringen ägnar ett visst ämnesområde i 
regeringsförklaringen får väl ses som en måttstock på den vikt regeringen 
fäster vid området. Högre utbildning och forskning förefaller vara av 
mycket ringa vikt, tyvärr.

11 oktober 2007

Rektorsmöte med Leijonborg
Jag var igår på möte med efterföljande middag på Rosenbad för univer-
sitets- och högskolerektorerna inbjudna av högskole- och forsknings- 
minister Lars Leijonborg. Så gott som alla rektorer hade infunnit sig, 
nyfikna på eventuella nyheter från ministern. Det blev en del klarlägganden 
om kommande utredningar och propositioner men i övrigt inga större 
överraskningar. Det var i alla fall ett bra tillfälle för rektorerna att få 
framföra sina synpunkter på favoritfrågor som enprocentmålet för 
forskning, studentpengen, pris- och löneomräkningen, mm. Tre nya 
utredningar skall startas nästa år, en parlamentarisk studiesocial utredning 
som bland annat ska ta upp studiestödet, en utredning om avdragsrätt för 
donationer, och en utredning om en särskild myndighetsform eller friare 
ställning för lärosätena. Fyra propositioner som berör vår verksamhet 
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ska läggas fram, en internationaliseringsproposition i slutet av våren, 
forskningspropositionen under hösten, en proposition om avskaffande 
av kårobligatoriet i slutet av året och högskolepropositionen omkring 
årsskiftet 2008/09. Forskningspropositionen och högskolepropositionen 
ska naturligtvis beakta förslagen från resursutredningen och befattnings-
utredningen. Något överraskande, åtminstone för mig, var att internationa-
liseringspropositionen ska ta upp frågan om studieavgifter för utländska 
studenter. Studieavgiftsutredningens förslag från förra året fick ju om-
fattande kritik i remissomgången och jag trodde och hoppas att den lagts 
i papperskorgen.

15 oktober 2007
Enprocentmålet
I lördags skrev Vinnovas vd Per Eriksson m fl på SvD Brännpunkt om de 
bristande forskningsresurserna och regeringens synbarligen svala intresse 
för frågan (inte ett ord i regeringsförklaringen). Igår fortsatte 61 forskare 
på samma tema på SvD Brännpunkt. Jag instämmer i kravet på att enpro-
centmålet måste realiseras. Lars Leijonborg hänvisar till forskningspropo-
sitionen som ska komma om ett år. Vi får hoppas att statsministern och 
finansministern nu är med på detta och inte försöker skjuta fram målet 
eller tunna ut det genom att räkna in försvarsforskning och utvecklings-
verksamhet som inte är forskning i beloppet.

3 november 2007
Resursutredningen
Så har den kommit, Dan Brändströms resursutredning. Det är en tjock 
lunta och den innehåller många mycket intressanta resonemang. Förslagen 
som framförs är kända i stort – slutversionen innehåller inga stora över-
raskningar. Är det något som överraskar så är det att Dan Brändström 
hållit fast vid sitt förslag om en ”intermediär”, en ny myndighet som både 
ska beställa forsknings- och lärosätesutvärderingar och fördela resurser. 
Jag tror inte lärosätena vill ha någon sådan överordnad myndighet med 
ännu fler utvärderingar, jag tror inte heller regeringen och utbildnings-
departementet vill lämna ifrån sig resursfördelningen till en ny myndighet 
i den utsträckning som förslaget innebär.

Den kvalitetsrelaterade resurstilldelningen av forskningsresurserna ska 
enligt utredningen också baseras på indikatorer, vid sidan av nämnda läro-
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sätesutvärderingar. Det är ett detaljerat förslag och handlar om externa 
medel – alla externa medel, inte enbart rådsmedel –, fältnormerade citeringar 
(den s k kronindikatorn), disputerade lärare och kvinnliga professorer. 
Studentpengen ska höjas generellt och förses med tilläggsbelopp i tre 
nivåer beroende på utbildningens karaktär. Avsikten är att återställa 
ersättningsnivån till vad som avsågs när nuvarande system infördes för 
knappt 15 år sedan. Det ska betalas med färre platser.

Om utredningsförslaget skulle genomföras i sin helhet skulle Stock-
holms universitet få betydligt större utbildningsresurser men mindre forsk-
ningsresurser. Det finns mängder att kommentera i förslaget, men jag ska 
inte föregripa universitetets remissvar – jag förmodar att det nu blir en 
ordentlig remissomgång. Man får hålla i minnet att detta handlar om en 
enmansutredning och inte en regeringsproposition. Jag skulle tro att delar 
av förslaget kan komma att genomföras men i modifierad form. Att för-
slaget skulle genomföras i sin helhet förefaller helt osannolikt.

22 november 2007

Strategidiskussion på Vetenskapsrådet
Vetenskapsrådet (VR) hade idag ett ”forskningspolitiskt konvent” kring 
strategiarbetet inför den forskningspolitiska propositionen. VR företräd-
des av styrelseordföranden Björn von Sydow och biträdande general- 
direktör Gunnel Gustafsson. Vinnovas generaldirektör Per Eriksson och 
ett antal rektorer fanns också med i publiken. Björn von Sydow redogjorde 
för VRs tilltänkta prioriteringar: mer resurser till de ordinarie forsknings-
projekten samt breda satsningar på forskning om klimat, miljö och energi, 
globalt forskningssamarbete (t ex globala infektionssjukdomar) och infra-
struktur (utrustning). Det blev en hel del diskussion kring en eventuell 
gemensam skrivelse från SUHF, VR, Vinnova och forskningsråden. En 
sådan skickades till regeringen inför förra forskningspropositionen (då till-
sammans med ett antal akademier), och i den skrivelsen hade avsändarna 
överenskommit om hur nya resurser borde fördelas mellan lärosätena 
och finansiärerna. Någon sådan överenskommelse finns inte idag, men 
det är uppenbart att VR och Vinnova är angelägna att få det till stånd. 
SUHF menar att då måste fokus bli på finansiering direkt till lärosätena, 
bland annat av den anledningen att volymen på finansiärernas medfinans-
ieringskrav (att ta hand om stora delar av de indirekta kostnaderna för 
projekten) och efterfinansieringskrav (att ta hand om t ex Linnécentra när 
rådens finansiering upphör) har blivit så omfattande att lärosätenas egna 
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resurser inte längre räcker till. Att nya statliga resurser kommer, det är 
givet om enprocentmålet ska uppnås. En procent av BNP i statliga resurser 
till forskning, det handlar om ytterligare 5–10 miljarder i statlig tilldelning 
utöver dagens nivå, även om försvarsforskningen inräknas.

3 januari 2008

HSVs rektorsmöte
Högskoleverket har idag och i morgon sitt årliga möte med rektorerna 
på en konferensanläggning i Sigtunatrakten. Det brukar inledas med be-
sök av ministern, men inte denna gång, vilket föranledde en del syrliga 
kommentarer från flera rektorer. Min egen gissning är att högskole- och 
forskningsminister Lars Leijonborg uteblivit därför att han egentligen inte 
har något nytt att förmedla. Han har också tidigare förtjänstfullt ställt upp 
på SUHFs förbundsförsamling och senast i oktober inbjudit till informa-
tionsmöte med middag på Rosenbad för rektorerna.

Statssekreterare Peter Honeth kom istället. Det budskap han förmed-
lade var i stort detsamma som vi fick vid nämnda möte i oktober. Arbetet 
med forskningspropositionen är i full gång, forsknings- och utbildnings-
strategierna läses, mer resurser ska komma till forskningen men varning 
utfärdas för alltför optimistiska tolkningar av enprocentmålet, nya re-
surser ska gå såväl direkt till lärosätena som via råd och myndigheter, 
strategiska satsningar på samhällsviktiga områden som t ex klimatforsk-
ning ska göras. Resursutredningens (Dan Brändströms) förslag går enligt 
statssekreteraren i ”rätt riktning” men det förefaller väldigt oklart vad 
regeringen kommer att föreslå.

Någon ökning av grundutbildningsresurserna (studentpengen) kan 
tyvärr inte förväntas, förslag om studieavgifter i någon form för utom-
europeiska studenter kommer i internationaliseringspropositionen före 
eller efter sommaren, studiestödet ska behandlas i den studiesociala 
utredningen. Utebliven eller framskjuten höjning av studentpengen är en 
besvikelse och jag känner mig inte lugn inför ett förslag om studieavgifter 
– den tidigare studieavgiftsutredningens förslag var inte bra och fick också 
stark kritik i remissomgången.

Den så kallade frihetsutredningen presenterades av utredaren Daniel 
Tarschys och kommenterades av statssekreteraren. Bantning av högskole-
förordningens detaljstyrning utlovas, men utredningen handlar också om 
den mer principiella frågan i vilken utsträckning universitet och högskolor 
kan agera och verka självständigt och inte enbart utgöra sittande regerings 
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förlängda arm. Universitet och högskolor är myndigheter och ”lyder 
under regeringen” som det uttrycks i grundlagen, och det är som Daniel 
Tarschys noterade gott och väl om ”lyder” betyder ”sorterar” men inte 
om ”lyder” tolkas ordagrant. En annan fråga som frihetsutredningen ska 
ta upp är framtiden för Akademiska Hus. Utbildningsdepartementet har 
inlett diskussioner med näringsdepartementet om detta och SUHFs styrelse 
ska tillsätta en arbetsgrupp i frågan. Detta får jag säkert anledning att 
återkomma till.

20 februari 2008

Forskningspropositionen
Högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg skriver idag på DN 
Debatt om regeringens planer inför forskningspropositionen. Jag avstår 
från att kommentera hans polemik med oppositionen och gör här heller inga 
jämförelser med oppositionens förslag. Däremot vill jag säga att mycket 
av det Leijonborg skriver om planerna inför forskningspropositionen är 
bra. Universitetens basresurser ska förstärkas och enprocentmålet ska 
uppnås. Det är utmärkt, men slutomdömet får jag vänta med tills vi ser 
vad detta verkligen innebär i reda pengar. Regeringen vill också göra 
särskilda satsningar, vilket är begripligt, och det framgår av texten att det 
handlar om flera sådana satsningar, inte enbart medicin som man kan tro 
av rubriken – den har naturligtvis i vanlig ordning satts av tidningen för att 
spetsa till budskapet så mycket som möjligt. Leijonborg skriver också om 
betydelsen av grundforskning och han har ett antal illustrativa exempel 
på vitsen med detta. Det är en bra motvikt mot den ensidiga betoning av 
tillämpad forskning som återfinns i till exempel Dagens Industri. Det var 
ett sådant synsätt som ledde till att Sverige en gång var världsledande på 
alltmer förfinade mekaniska räknesnurror samtidigt som man totalt missat 
att grundforskning lett fram till nya och helt överlägsna lösningar.

8 maj 2008

Rektorsmöte med utbildningsministern
Igår hade Lars Leijonborg inbjudit samtliga universitets- och högskole-
rektorer till diskussion och middag på Rosenbad. Alla utom en eller två 
var också där, liksom universitetskanslern. Leijonborg inledde med att 
säga att mötet skulle handla om rektorernas syn på olika aktuella frågor. 
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Själv kunde han inte komma med några konkreta besked denna dag. Ett 
och annat kunde vi väl ändå utläsa.

Det är tydligt att ministern vill ha någon form av peer-review process 
för att dela ut åtminstone en del av förväntade nya resurser. En nyhet var 
att diskussioner inletts mellan departementet och Vetenskapsrådet beträff-
ande en sådan process för forskningsresurserna. Det är vad flera rektorer 
tidigare begärt. För grundutbildningsresurserna har Högskoleverket före-
slagit en modell som innebär att föregående sexåriga utvärderingscykel 
av alla utbildningar upprepas inom en fyraårsperiod. Stark kritik riktades 
mot att det inte finns någon kostnadsanalys av ett sådant system. Flera 
rektorer kritiserade också Högskoleverkets utvärderingar för att de inte 
fokuserar på kvalitet i utbildningsresultaten utan på andra, låt vara kva-
litetsrelaterade faktorer.

Det är uppenbart att studieavgifter för utländska studenter kommer 
att införas. Vi fick dock inte veta hur, däremot att ambitionen är att av-
gifterna ska medföra ett nettotillskott och därmed en förstärkning och 
kvalitetshöjning av undervisningen. Ministern varnade dock för att finans- 
departementet kan hävda att statsanslaget till högre utbildning ska minska 
med samma belopp som summan av inkommande studieavgifter. Det före-
faller också som att en höjning av studentpengen inte är aktuell utan att 
pengar till den ovan nämnda kvalitetspremieringen av de bästa utbild-
ningarna går före. Det tycker jag är fel prioriteringsordning, den låga 
ersättningen per student är enligt min mening den största bristen i dagens 
grundutbildningssystem.

Kårobligatoriet kommer att avskaffas, även om det innebär försäm-
ringar för studentinflytande och studentservice. Det föreföll klart trots att 
remisstiden på kårobligatorieutredningen ännu inte gått ut. Leijonborg av-
slutade med att säga att han hoppas få fram ”stora belopp” till forskning, 
höjning av studiemedlen, och kvalitetspremiering i grundutbildningen. Vi 
får dock vänta till i höst på besked om vilka belopp det handlar om.

28 juli 2008
Forskningsresurser
Professor Leif Lewin skriver idag på DN Debatt om forskningsfinansi-
eringen. Nya pengar måste gå till fakulteterna och inte till forskningsråden 
är hans budskap. Det håller jag med om. Leif Lewin ger också sin syn 
på hur forskningsråden arbetar – ”de som skrivit under på myten om 
forskningsrådens överlägsenhet skulle bli chockerade om de fick bevista 
ett rådssammanträde” enligt Leif Lewin. Det tror jag inte alls på, men 
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det är nödvändigt att uttrycka sig på detta sätt för att få in en artikel på 
DN Debatt. Tyvärr finns där inte utrymme för ett balanserat uttryckssätt. 
Huvudbudskapet blev i alla fall rätt, det måste bli ett stopp på utarmningen 
av fakultetsresurserna.

3 augusti 2008

Forskningsresurser igen
Jan Björklund och Lars Leijonborg skriver idag på DN Debatt att den 
kommande forskningspropositionens resursförstärkning kommer att bli 
den största utgiftsreform som alliansregeringen presenterar i höst. Artikeln 
innehåller en rad exempel på vad svensk forskning kan uträtta. Det är ut-
märkt. Jag hoppas verkligen att de båda ministrarna har stöd i regeringen 
för vad de skriver om resursförstärkningen i sin artikel. Det hade ju varit 
ännu bättre om artikeln också varit undertecknad av statsministern och 
finansministern. Nu får vi vänta på höstens budgetproposition och den 
utlovade forskningspropositionen. Då måste regeringen lägga korten på 
bordet. Då får vi se hur det blir med enprocentmålet och förstärkningen 
av fakultetsanslagen.

5 augusti 2008
Fria forskningsresurser
DN skriver idag på ledarplats om fria forskningsresurser – nya resurser mås-
te gå direkt till universitetsfakulteterna utan öronmärkningar skriver DN. 
Tack för det! Det skriver också Högskoleverket i sitt remissvar till forsk-
ningsfinansieringsutredningen. De interna forskningsresurserna (fakultets- 
anslagen) är alldeles för knappa i förhållande till de externa (rådsansla-
gen mm), i synnerhet mot bakgrund av externfinansiärernas omfattande 
medfinansieringskrav. I tidigare forskningspropositioner har staten ökat 
forskningsrådens resurser med instruktionen att dessa nya medel ska kana-
liseras till lärosätenas starka forskningsmiljöer. Tanken var att dessa nya 
medel skulle fördelas permanent till lärosätena och på så sätt förstärka 
fakultetsanslagen. Så har det inte blivit. De så kallade Linnebidragen är 
tidsbegränsade bidrag till etablerade miljöer med stora med- och efter-
finansieringskrav på fakultetsanslagen. Fakulteternas handlingsutrymme 
för nysatsningar har därigenom blivit ännu mindre i stället för större som 
det från början var tänkt. Det är hög tid att åtgärda detta.
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28 augusti 2008
Regeringens forskningssatsning
Regeringen släppte idag huvuddragen av resursökningarna till forskning 
de kommande fyra åren. Det handlar om en permanent nivåhöjning om 5 
miljarder kr. Det är bra. Framförallt är det tillfredsställande att en stor del 
går direkt till universitet och högskolor – jag tar för givet att detta handlar 
om en direkt förstärkning av fakultetsanslagen utan öronmärkningar. En 
stor del av höjningen kommer också redan nästa år. Har enprocentmålet 
uppnåtts, dvs att offentliga medel till forskning ska uppgå till en procent 
av BNP? Ja säger regeringen. Nej säger andra. Det beror på hur man räk-
nar och vad som menas med offentliga medel och vad som menas med 
forskning. Jag tycker då det är intressantare att se på det faktiska utfallet 
– studera tabellen i regeringens pressmeddelande. Naturligtvis reser den 
flera frågor. Hur ska fördelningen ske mellan lärosäten och hur ska de 
strategiska satsningarna till medicin, teknik och klimat fördelas? Vi får 
vänta på besked om detta men Stockholms universitet brukar få ungefär 
8–10 % av en nationell satsning. Vi bör kunna räkna med en rejäl resurs-
förstärkning till forskningen vid Stockholms universitet.

3 september 2008

Upptakt och forskningsproposition
Vid dagens upptakt i Aula Magna talade jag bland annat om vårt fortsatta 
arbete med integrering av lärarutbildningen, internationalisering av verk-
samheten och ökad kvalitet i utbildning och forskning. Statssekreterare 
Peter Honeth var också på plats och talade om regeringens kommande 
propositioner kring utbildning och forskning, forskningspropositionen i 
oktober, internationaliseringspropositionen i slutet av året – enligt dagens 
notering, tidpunkten har skjutits upp flera gånger – med ett system för 
studieavgifter för utomeuropeiska studenter, och en högskoleproposition i 
vår då universitetens ställning och tilldelningssystemet i grundutbildningen 
ska reformeras. Det är fortfarande oklart hur de nya forskningsresurserna 
(se blogg 28/8 med länkar till regeringens pressmeddelande) direkt till 
lärosätena ska fördelas mellan dessa. Peter Honeth hänvisade till att det 
blir enligt någon modell liknande den som föreslogs av Dan Brändström 
i resursutredningen (med bland annat externa resurser och citeringar som 
indikatorer). Jag hoppas att det blir ett system som premierar kvalitet 
och inte kvantitet i forskningen. Mängden medel från Vetenskapsrådet 
har förordats både av Stockholms och Uppsala universitet som den bästa 
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kvalitetsindikatorn. Vi fick veta av Peter Honeth att de strategiska sats-
ningarna till medicin, teknik och klimat ska sökas av lärosätena. Exakt 
hur detta ska gå till återstår att se. Vi får avvakta forskningspropositionen 
som utlovades till 22 oktober.

16 september 2008

Forskningsresurser
Utbildningsdepartementet hade igår kallat alla rektorer till ett informa-
tionsmöte. Det handlade om hur de nya forskningsresurserna ska fördelas 
mellan lärosätena. Det ska göras i relation till totala externa medel och 
citeringsdata. I remissvaren till Dan Brändströms resursutredning har en 
majoritet av universiteten avstyrkt totala externa medel och förordat att 
endast kvalitetsgranskade och konkurrensutsatta externa bidrag används 
som indikator. Nu blir det inte så vilket jag beklagar. Eftersom indikatorn 
totala externa medel kraftigt gynnar medicin och teknik ska siffrorna för 
humaniora och samhällsvetenskap viktas upp med en faktor, men det är 
oklart om den räcker till för att eliminera en omfördelningseffekt som har 
andra orsaker än kvalitet i forskningen. Utfallet på lärosäten kommer att 
redovisas i forskningspropositionen 23 oktober.

3 oktober 2008

Citeringar
Utbildningsdepartementet avser som tidigare meddelats införa en omför-
delningsmodell för forskningsresurser baserad på totala externa medel 
och publiceringar/citeringar, det sistnämnda enligt resursutredningens 
förslag. Det finns alltså anledning att titta i bilaga 8 till resursutredningen 
där förslaget till mätning av publiceringar och citeringar finns beskrivet. 
Den föreslagna indikatorn är en produkt av mängden publiceringar enligt 
det så kallade Waring-värdet – jag ska inte försöka mig på att beskriva 
detta, ni får läsa själva i bilagan – och fältnormaliserade citeringar inom 
23 ämnesområden för åren 2001–2004. Fältnormaliseringen innebär att 
citeringarna inom varje område relateras till det genomsnittliga värdet i 
Norden. Stockholms universitet ligger totalt sett mycket bra till när det 
gäller citeringar, omedelbart efter Uppsala universitet och Sveriges lant-
bruksuniversitet som ligger i topp. Det skiljer sig dock mycket mellan 
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ämnesområdena. Vi har höga citeringsvärden inom t ex miljöområdet, 
kemi, molekylärbiologi och ekonomi. Titta själva i resursutredningens 
bilaga 8 appendix 4 tabell C. Vi bör naturligtvis försöka öka citeringen 
inom områden där vi ligger sämre till. Det handlar om att publicera fler 
uppmärksammade arbeten av brett intresse i internationella tidskrifter.

17 oktober 2008

Medicinsk forskning
Regeringen släpper nu bitvis innehållet i forskningspropositionen. De stra-
tegiska satsningarna på medicin, teknik och klimat omfattar ett 20-tal om-
råden till en kostnad av 1800 mkr. I gårdagens pressmeddelande avslöjades 
sju av dessa områden, inom medicin, till en kostnad av 560 mkr. Medlen 
ska utlysas av forskningsråden och tilldelas universitet och högskolor efter 
en kvalitetsutvärdering. Förutom ett område, molekylär biovetenskap, är 
det smalt definierade områden, varför satsningen utesluter stora delar av 
forskningen inom medicin och livsvetenskaper. Det är en besvikelse att det 
blivit så skarpa öronmärkningar.

Stockholms universitet har stark verksamhet inom molekylär bioveten-
skap, men konkurrensen mellan lärosätena inom detta område är mycket 
hård. I pressmeddelandet nämns Astras utveckling av magsårsmedicinen 
Losec som ett exempel på lyckad forskning. Jag kommer att tänka på ett 
annat exempel, som visar på vikten att satsa på förutsättningslös grund-
forskning vid universitet och högskolor. Grunden för Astras expansion till 
ett globalt läkemedelsföretag var lokalbedövningsmedlet xylocain, som 
fortfarande är i bruk över hela världen. Det upptäcktes av organkemisten 
Nils Löfgren genom grundforskning på Stockholms högskola.

23 oktober 2008

Forskningspropositionen
Forskningspropositionen presenteras i dag vid presskonferens i Rosenbad. 
Eftersom jag när detta skrivs inte hunnit kolla alla siffror i propositionstexten 
får ni ta uppgifterna här med en viss reservation. Propositionen innehåller 
två stora satsningar, en nivåhöjning av forskningsanslagen direkt till 
lärosätena med sammanlagt 1550 mkr fr o m år 2012, cirka hälften 
redan fr o m nästa år, samt strategiska forskningssatsningar sammanlagt 
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motsvarande en nivåhöjning om 1800 mkr fr o m 2012. Den sammanlagda 
utökningen av de statliga forskningsresurserna är ungefär dubbelt så stor 
som vid föregående forskningsproposition och mycket går direkt till 
lärosätena. Det är positivt.

Höjning av forskningsanslagen
Höjningen av forskningsanslagen fördelas på lärosätena enligt två indi-
katorer, totala externa medel och publikationer/citeringar. Publikationer/
citeringar beräknas enligt Resursutredningens förslag (se tidigare blogg). 
Eftersom indikatorerna gynnar lärosäten med medicin och teknik upp-
räknas värden för humaniora/samhällsvetenskap med en faktor 2, för na-
turvetenskap med 1.5 och för allt övrigt som inte är medicin eller teknik 
med 1.1; medicin och teknik har faktorn 1. Fr o m år 2009 gäller fördel-
ningssystemet nya medel, fr o m 2010 ska även 10 % av nuvarande anslag 
läggas in i systemet.

Jag menar att detta är ett dåligt system. Det missgynnar humaniora 
och samhällsvetenskap, trots omräkningsfaktorerna. Det är ett kvanti-
tetsrelaterat snarare än ett kvalitetsrelaterat omfördelningssystem. Nåväl, 
eftersom det handlar om att fördela rätt mycket nya forskningspengar, en 
genomsnittlig nivåhöjning med 14 % fr o m år 2012 så blir utfallet positivt 
för de flesta. Stockholms universitet beräknas få ytterligare cirka 66 mkr 
fr o m nästa år och lika mycket eller sammanlagt cirka 127 mkr fr o m år 
2012. Det motsvarar en nivåhöjning om knappt 11 %.

Strategiska forskningssatsningar
De strategiska satsningarna omfattar 25 snävt definierade områden. Re-
surserna ska sökas av lärosätena i vår och ansökningarna bedömas av 
Vetenskapsrådet och andra. Regeringen ska sedan fördela medlen som 
permanenta förstärkningar till de lärosäten vars ansökningar prioriterats 
högst. Här är hela listan på områden: Molekylära biovetenskaper, Stamcel-
ler, Diabetes, Neurovetenskap, Epidemiologi, Cancer, Psykiatri, Vårdforsk-
ning, Nanovetenskap, E-vetenskap, Materialvetenskap, Produktionstek-
nik, IT och kommunikation, Transportforskning, Flyg, Rymdforskning, 
Energi, Hållbart nyttjande av naturresurser, Effekter på naturresurser, eko-
systemtjänster och biologisk mångfald, Klimatmodeller, Havsmiljöforsk-
ning, Säkerhet och krisberedskap, Förutsättningar för tillväxt, Politiskt 
viktiga geografiska regioner.

Urvalet är politiskt bestämt. Visst är det rimligt att regering och riks-
dag har ett övergripande inflytande över forskningens inriktning men här 
har det gått alldeles för långt. Det är uppenbart att forskningsministern 
tvingats acceptera en rad beställningar på skarpt öronmärkta områden 
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för att få med sig andra ministrar på de utökade forskningsresurserna. 
Denna typ av detaljerad politisk toppstyrning är inte vad svensk forskning 
behöver. Vi får göra det bästa av situationen och samla styrkorna inför 
vårens ansökningsprocess.

27 oktober 2008

Mer om forskningspropositionen
Jag har nu läst igenom hela forskningspropositionen och mitt huvud- 
intryck består, så som jag beskrev det i senaste bloggen i torsdags. Jag 
instämmer också i Thomas Arctaedius kommentar till att innovations-
kontor enbart inrättas på universitet med medicin och teknik. Det är 
en föråldrad syn. Men låt mig nu ta upp några särskilt positiva inslag 
jag hittat i propositionen vid genomläsningen. Det gemensamma 
initiativet från Karolinska institutet, KTH och Stockholms universitet 
att inrätta ett forskningsinstitut för livsvetenskaper, Science for Life Lab, 
uppmärksammas och regeringen tillsätter en särskild utredare samt anslår 
ett planeringsbidrag. Full kostnadstäckning behandlas och regeringen 
skriver att samtliga statliga myndigheter bör bidra med en i förhållande till 
deras bidrag till de direkta kostnaderna proportionell andel av de indirekta 
kostnaderna, att de senare bör beräknas enligt SUHFs redovisningsmodell 
istället för genom schablonpåslag och att detta bör gälla även för stiftelser 
och andra juridiska personer som tillkommit med statliga medel som 
grund. Detta är mycket positivt och kommer att motverka att lärosätenas 
egna resurser binds upp till att finansiera de indirekta kostnaderna för de 
externfinansierade projekten.

13 november 2008

Strategiska forskningssatsningar
I forskningspropositionen anvisas som bekant 1 800 mkr per år för strate-
giska forskningssatsningar inom drygt 20 avgränsade områden. Av dessa 
medel ska 1 315 mkr utlysas för att sökas av lärosätena under våren. De lä-
rosäten som tilldelas medlen kommer att få behålla dem som en permanent 
resursförstärkning. Det är de statliga forskningsråden med Vetenskapsrå-
det och Vinnova i spetsen som ska göra utlysningen och rangordningen 
av ansökningarna. Regeringen fattar sedan beslut om tilldelningen. Hur 
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ska denna ansökningsprocess gå till? Detta var idag föremål för diskussion 
på Vetenskapsrådet där generaldirektören Pär Omling tog emot ett antal 
rektorer tillsammans med företrädare för Vinnova, FAS och Formas. Klart 
är att det måste bli en process under stor tidspress. Regeringen vill näm-
ligen ha utfallet i maj. Vetenskapsrådet kommer att sammanfatta den fö-
reslagna gången och skicka till SUHF för snarast möjliga vidarebefordran 
till lärosätena. Jag återkommer alltså om detta mer i detalj, senast i nästa 
informationsutskick (Universitetsledningen informerar) till prefekterna. 
Forskningspropositionen i sig ger en god vägledning om de kommande 
utlysningarna, och fakulteterna kan redan nu börja fundera över vilka 
ansökningar Stockholms universitet ska skicka in. Lämpligen bör vi i ett 
antal fall samordna styrkorna med KI och KTH.

9 januari 2009

Forskningspropositionen
Lars Calmfors och Arne Jarrick, båda professorer vid Stockholms univer-
sitet, skriver idag på DN Debatt om den politiska styrning av forskningen 
som kommer till uttryck i forskningspropositionen. De skarpa öronmärk-
ningarna av de strategiska medlen har fått mycket kritik, och Calmfors 
och Jarrick uppehåller sig särskilt vid detta. Jag tycker också att dessa 
öronmärkningar gått alldeles för långt och blivit alldeles för snäva, särskilt 
med tanke på hur mycket pengar det handlar om, och att tilldelningen 
dessutom utgör en permanent resurshöjning. Företrädare för Vetenskaps-
rådet, däribland Calmfors och Jarrick själva, vilka är styrelseledamot re-
spektive huvudsekreterare, är uppenbarligen av samma åsikt.

29 januari 2009

HSV-möte med ministern
Jag är på Högskoleverkets årliga möte med rektorerna på någon kon-
ferensanläggning i Uppland. Ministern, dvs Lars Leijonborg med 
statssekreterare Peter Honeth, var som brukligt med två timmar samt 
på gårdagens middag. Igår togs forskningspropositionen i riksdagen, och 
det var vid mötet här rätt mycket diskussion om hur fakultetsanslagen 
räknats ut, dvs fördelningen baserad på externa medel och bibliometri. 
Departementet påstår att de redovisat exakt hur man räknat men flera 
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lärosäten har försökt göra om beräkningen utan att lyckas komma 
fram till propositionens siffror. Det blev också frågor om när aviserade 
propositioner om studieavgifter och kårobligatorium mm kommer och det 
är klart att de ekonomiska frågorna visat sig mycket svårlösta. Propositioner 
som ska behandlas av riksdagen i vår måste läggas senast 17 mars och 
det förefaller mycket osäkert om det kommer något om studieavgifter 
innan dess. Autonomiutredningens och den därmed sammanhängande 
befattningsutredningens förslag kan naturligtvis inte behandlas förrän 
senare.

13 mars 2009

Inga fler universitet
Lars Leijonborg presenterar idag en proposition om forskarutbildning vid 
universitet och högskolor. Innebörden är att högskolorna nu kan få rätt 
att utfärda doktorsexamen inom särskilda profilområden. Detta är bra 
och innebär att vi kan slippa den komplicerade ordning vi har idag där 
högskolor, t ex Södertörns högskola, med utmärkt kompetens att bedriva 
forskarutbildning inom sina specialområden (profilområden) måste låta ett 
universitet, t ex Stockholms universitet, sköta examinationen. Universiteten 
ska också kunna bli av med examinationsrätten i forskarutbildningen, jag 
förmodar då inom särskilda områden som inte håller kvaliteten. Vem som 
ska bedöma detta och hur är oklart – vi får väl läsa propositionen – men jag 
förmodar att det blir Högskoleverket. Lars Leijonborg deklarerar också att 
tilldelningen av forskningsresurser inte ska vara kopplad till om lärosätet 
är en högskola eller ett universitet utan till kvaliteten i verksamheten. 
Därmed har de båda formella invändningar som regeringen (åtminstone 
den föregående regeringen) anfört mot inrättandet av flera universitet, 
forskarutbildningsrätten och universitetens särställning vid tilldelningen 
av forskningsresurser, bortfallit. Då borde universitetsstatus kunna 
prövas precis som examinationsrätt, och alldeles oavsett resursfrågan. 
Regeringen säger ändå att det inte kommer att bli några fler universitet, 
det får räcka med dagens antal. Skälet är naturligtvis rädsla för ännu mer 
av den resursutsmetning som inrättande av de fyra nyaste universiteten 
inneburit. På den punkten håller jag med, Sverige har inte råd att sprida ut 
forskningsresurserna ännu mer, och borde inte ha gjort i den utsträckning 
som skett, men jag kan förstå att Södertörns högskola känner sig lurad på 
tidigare löfte om universitetsstatus.
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29 maj 2009

Bibliometri och resurstilldelning
Vetenskapsrådet lämnade igår sin bibliometrirapport till regeringen. 
Rapporten är ett svar på regeringens uppdrag till rådet att utforma 
en bibliometriindikator som kan användas för fördelning av delar av 
statsanslaget för forskning och forskarutbildning. En sådan fördelning 
gjordes som bekant i förra årets forskningsproposition, då baserad på 
Resursutredningens bibliometriindikator och mängden externa medel, 
en resurstilldelningsmodell som Stockholms universitet starkt kritiserat, 
bland annat i universitetets budgetunderlag. Vetenskapsrådets rapport 
riktar också kritik mot Resursutredningens bibliometriindikator och hur 
den missgynnar humaniora och samhällsvetenskap. I Vetenskapsrådets 
bibliometriindikator placerar sig Stockholms universitet i topp bland 
landets lärosäten och skulle om den tillämpas medföra att universitetet 
får en 24–27 %-ig ökning av de resurser som konkurrensutsätts enligt 
modellen. Vetenskapsrådets styrelse rekommenderar emellertid regeringen 
att inte använda bibliometriindikatorn utan vänta tills effekterna på 
längre sikt har analyserats mer i detalj. Då återstår den andra av de båda 
indikatorerna från forskningspropositionen, mängden externa medel, en 
indikator som i ännu högre grad än bibliometri missgynnar humaniora 
och samhällsvetenskap, eftersom den inte på ett tillfredsställande sätt 
korrigerar för olika vetenskapsområdens möjligheter att erhålla externa 
medel. Jag hoppas att regeringen, om den nu inte vill använda sig av 
Vetenskapsrådets modell, återgår till 2007 års resursomfördelningsmodell, 
som enbart baseras på mängden erhållna Vetenskapsrådsmedel.

11 juni 2009

Lars Leijonborg avgår
Lars Leijonborg avgår som högskole- och forskningsminister och lämnar 
politiken. Det är inte någon direkt överraskning, alltsedan han lämnade 
partiledarposten har en avgång från regeringen varit mer eller mindre 
förväntad. Leijonborg nämner i pressmeddelandet resursökningen i forsk-
ningspropositionen och förläggningen av ESS till Lund och Sverige som 
viktiga insatser. Jag håller med. Även om det inte synts utåt måste han 
ha agerat aktivt och med lyckat resultat i de internationella förhandling-
arna om ESS på ministernivå. Forskningspropositionens resurstillskott 
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var större än väntat även om betyget dras ned ordentligt av de skarpa 
öronmärkningarna och negligeringen av humaniora och samhällsveten-
skap. En annan viktig insats är att Lars Leijonborg lyft frågan om läro-
sätenas självständighet och tillsatt en utredning – autonomiutredningen 
– med långtgående direktiv, låt vara att vi fortfarande väntar på förslag 
från regeringen. Inom grundutbildningen vid universitet och högskolor är 
flera förändringar under utredning, men även här väntar vi på konkreta 
förslag. Den efterfrågade höjningen av studentpengen – ersättningen per 
student – har uteblivit och det mest påtagliga är att kårobligatoriet nu ska 
avskaffas, en ideologiskt styrd men i praktiken långtifrån oproblematisk 
reform. Lars Leijonborgs informationsträffar med rektorerna har varit 
givande och öppenhjärtiga. Han har inte tvekat att berätta om sina brister 
i detaljkunskaper om sektorn eller när han förlorat förhandlingar med 
finansdepartementet. Agendan har varit omfattande och en hel del har 
hänt, åtminstone på forskningssidan. Tack Lars Leijonborg.

7 juli 2009

Nye ministern på DN Debatt
Tobias Krantz, ny högskole- och forskningsminister, gör idag en sorts pro-
gramförklaring på DN Debatt. Artikeln innehåller som man kan förvänta 
sig dels uppskattning över vad regeringen redan gjort inom utbildnings- 
och forskningspolitik, dels en rad välkomna ställningstaganden kring vik-
ten av högre utbildning och forskning. Man kan spåra ett visst tillmötes-
gående mot forskarsamhället i det att regeringen nu inte tänker ändra prin-
ciperna för tillsättningen av Vetenskapsrådets styrelse där majoriteten av 
ledamöterna utses av forskarsamhället genom elektorsval. Krantz skriver 
också att ”Vetenskapliga upptäckter kan inte beordras fram av politiker”. 
Debattredaktören har omformulerat detta till rubriken ”Politikerna ska 
inte lägga sig i forskningen”. Jag tolkar det som ett svar på den skarpa kri-
tiken mot detaljstyrningen i forskningspropositionen. Det är bra det som 
Tobias Krantz skriver men det avgörande är naturligtvis vad han skriver i 
kommande propositioner, inte vad som står på DN Debatt.
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10 augusti 2009

Bibliometri och resurstilldelning
En intressant skriftväxling har mitt under julisemestrarna ägt rum mellan 
Regeringen/Utbildningsdepartementet och Vetenskapsrådet. Bakgrunden 
är att Regeringen den 29 januari gav Vetenskapsrådet i uppdrag att ta 
fram ”underlag för beräkning av indikatorn vetenskaplig produktion och 
citering”. Regeringen önskade detta bibliometriunderlag för tilldelning 
av forskningsresurser till lärosätena inför 2010. Vetenskapsrådets analys-
avdelning la ner ett betydande arbete under våren på att ta fram en ny mo-
dell för beräkning av bibliometriunderlaget, eftersom man ansåg att den 
modell som användes för fördelning av resurser i forskningspropositionen 
är behäftad med brister. Vetenskapsrådets styrelse var emellertid skeptisk 
till bibliometri överhuvudtaget, och rekommenderade i Vetenskapsrådets 
svar den 27 maj, där analysavdelningens modell redovisades, att vänta 
med att använda indikatorn tills ytterligare analyser genomförts. Detta 
var uppenbarligen inte det svar man önskade sig. Regeringen uppdrog 
2 juli till Vetenskapsrådet att ta fram ett nytt bibliometriunderlag enligt 
forskningspropositionens modell. Rådet fick drygt tre veckor i juli på sig, 
svaret skulle redovisas senast 27 juli. Rådet lämnade underlaget redan 15 
juli, med det påpekandet att underlaget är behäftat med de brister som 
rådet redan redovisat i sin tidigare rapport. Det är svårt att tolka Reger-
ingens sommaruppdrag på annat sätt än att man underkänt rapporten från 
Vetenskapsrådets analysavdelning och inte heller tänker följa rekommen-
dationen från Vetenskapsrådets styrelse att avvakta med resursfördelning 
baserad på bibliometri. Samtliga skrivelser och Vetenskapsrådets rapport 
finns att läsa på rådets hemsida.

5 november 2009
Internationella forskningsprogram
Utbildningsdepartementet har idag haft en hearing om gemensamma 
forskningsprogram i Europa. Utgångspunkten är att i första hand utgå 
från de strategiska satsningar som identifierades i forskningsproposition-
en. Det handlar nämligen inte om något nytt EU-program eller några nya 
resurser, utan om eventuell svensk medverkan i europeiska program där 
deltagarna bidrar till finansieringen, i svenskt fall i så fall via forsknings-
rådens eller lärosätenas befintliga anslag. Med den utgångspunkten är 
det naturligt att föreslå ett antal områden inom framförallt medicin och 
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teknik, eftersom det är där de nya resurserna finns. Jag menar samtidigt 
att denna resursfördelningspolitik i stor utsträckning försummat vikten av 
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Samhällsvetenskapliga 
aspekter på klimatanpassning är ett exempel; klimatförändringarna torde 
få omfattande konsekvenser för t ex politiska intressekonflikter. Ett annat 
exempel är den pågående globaliseringen med alltmer mångkulturella och 
mångspråkiga samhällen som följd; i Sverige och i andra länder innebär 
detta stora utmaningar som borde beforskas.

3 maj 2010
Seminarium om forskningsfinansiering
Jag bevistade idag ett seminarium arrangerat av Vetenskapsrådet, Formas, 
FAS och Vinnova om framtidsfrågor kring forskningsfinansiering. Bland 
annat diskuterades bemanningen av det svenska forskningssystemet – dvs 
hur alla olika typer av anställningar tillkommer och inrättas. Här har 
externfinansiärerna varit starka aktörer. Jag menar att vi har för många 
forskare i systemet, givet den totala mängden forskningsresurser, och att 
externfinansiärerna i högre grad än idag bör överlämna dimensioneringen 
av antalet forskaranställningar till lärosätena själva och koncentrera sig 
på att granska kvaliteten och bidra till de bästa projekten. Vetenskaps-
rådet kommer att ta initiativ till fortsatta diskussioner om just de olika 
forskaranställningarna. En annan möjlighet till samarbete mellan råden 
och lärosätena handlar om arbetet inför nästa forskningsproposition år 
2012. Om vi kan enas om en linje vad avser till exempel inriktningen på 
framtida strategiska satsningar har vi mycket större chans att få gehör för 
detta än om vi kommer med olika förslag.

21 maj 2010

Södertörn
Jag var igår på Södertörns högskola och avtackade å alla rektorskollegers 
vägnar Södertörns rektor Ingela Josefsson som lämnar sin post efter sex 
år som rektor. Södertörn har ansökt om examensrätt i forskarutbildningen 
inom fyra profilområden. Besked kommer 29 juni, Ingela Josefssons näst 
sista arbetsdag. Jag hoppas att examensrätterna beviljas. Frågan om 
Södertörns status som universitet har stått högst på agendan ända sedan 
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högskolan inrättades. Stockholmsregionen växer och behöver ytterligare 
ett universitet, särskilt i söderförort. Kompetens finns på Södertörn och 
deras begäran om status som universitet har mitt fulla stöd

30 juni 2010

Examensrätt i forskarutbildningen
Sedan föregående regering satt stopp för etableringen av flera universitet, en 
politik som upprätthållits också av den nuvarande regeringen, har istället 
möjligheten öppnats för högskolorna att efter ansökan till Högskoleverket 
erhålla examensrätt i forskarutbildningen inom särskilda områden. Första 
omgången sådana ansökningar har nu behandlats och Högskoleverket har 
idag genom pressmeddelande meddelat sitt beslut. Åtta högskolor beviljas 
examensrätt inom olika områden. Södertörns högskola har fått sina fyra 
ansökningar för fyra områden beviljade, och jag gratulerar. Det innebär 
att vi kan avveckla flera av de arrangemang kring forskarutbildning vi 
har med Södertörn, där Södertörn sköter utbildningen och Stockholms 
universitet examinationen. Det måste också betraktas som ett viktigt steg 
mot det naturliga målet, att göra Södertörn till ett eget universitet. Stock-
holmsregionen med sin förväntade starka expansion behöver ytterligare 
ett universitet, särskilt i den södra delen av regionen.

26 juli 2010

Forskningsberedningens rapport
Regeringen har i förra veckan presenterat forskningsberedningens rapport. 
Jag hoppas den leder till ökat stöd för forskningen. Rapporten innehål-
ler en rad förslag till åtgärder, det mesta rätt och riktigt men inte direkt 
överraskande. Högskole- och forskningsministern skrev om rapporten på 
DN Debatt och framhöll då särskilt ett av förslagen, nämligen att inrätta 
ett nationellt elitprogram för yngre begåvade forskare. Detta har redan 
prövats flera gånger i olika former, t ex genom akademiforskartjänster-
na, Göran Gustafsson-prisen och SSFs framtidens forskningsledare. Jag 
tror mer på ett annat förslag i rapporten, en satsning på att locka inter- 
nationella toppforskare till Sverige. Vi borde ta hit många fler utländska 
postdoktorer, gästforskare och gästprofessorer, och anstränga oss mer för 
att få de internationellt sett bästa forskarna att söka och tillträda våra 
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vanliga forskartjänster och professurer. Jag ser att det fungerar, från goda 
exempel vid Stockholms universitet, inom nationalekonomi och kemi för 
att nämna några.

6 oktober 2010

Ny minister för forskning och högre utbildning
Tobias Krantz får lämna regeringen och Jan Björklund tar över ansva-
ret för forskning och högre utbildning. Nyamko Sabuni blir biträdande 
utbildningsminister och ska bl a ha ansvar för vuxenutbildning, dock ej 
högskoleutbildning. Jan Björklund har inte som Tobias Krantz erfarenhet 
från sitt nya ansvarsområde men kontinuiteten och kompetensen får repre-
senteras av Peter Honeth som enligt vad jag erfarit kvarstår som statssekre-
terare för forskning och högre utbildning. Området ägnas endast 4 av 473 
meningar i regeringsförklaringen men det kanske inte spelar så stor roll. 
Jan Björklund blir också vice statsminister och det kan hjälpa till att stärka 
förståelsen för vår sektor i regeringen som helhet. Jag antar nu att det som 
står i alliansens valmanifest om högskolan kommer att genomföras och 
där finns flera bra saker, särskilt det ökade stödet till grundutbildningen 
inom humaniora och samhällsvetenskap. Där har Tobias Krantz säkert 
spelat en roll för vilket han ska ha ett stort tack.

27 oktober 2010

Ministern på SUHFs konferens
SUHFs konferens och förbundsförsamlingsmöte äger rum idag och i mor-
gon vid Mälardalens högskola i Eskilstuna. Konferensen inleddes idag 
med tal av utbildningsminister Jan Björklund. Han var påläst och kom 
med flera besked. Nästa forskningsproposition 2012 kan inte förväntas 
innehålla samma resursförstärkning som den föregående propositionen, 
men det ska ändå bli en viss ökning, att jämföra med den nedskärning 
som nu verkställs i flera andra europeiska länder. Björklund vill också 
verka för större och varaktigare externa forskningsbidrag för att mot-
verka den nu långt gångna fragmentiseringen med många utlysningar och 
små bidrag. Tre stora nationella forskningsanläggningar nämndes särskilt, 
ESS, MaxIV och SciLifeLab. Det omdebatterade kvalitetsutvärderings- 
och resursomfördelningssystemet i grundutbildningen ska verkställas men 
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följas upp noga och utvärderas. Proceduren för hur universitets- och hög-
skolestyrelser utses ska ändras, någon form av fristående valberedning/
nomineringsgrupp ska ersätta rektor som förslagsställare. Jan Björklund 
uttryckte också sin uppskattning för SUHFs arbete och sin vilja att lyssna 
på SUHF och lärosätena inför utformningen av den kommande högskole- 
och forskningspolitiken. Jag tycker det låter bra, det är ingen tvekan om 
att ministern tänker engagera sig i vår sektors framtid.

17 december 2010

Utbildningsministern om forskningsfinansiering
Utbildningsminister Jan Björklund skriver idag på DN Debatt om det 
statliga forskningsstödet. Den egentliga nyheten i artikeln är att reger-
ingen nu genom regleringsbreven kommer att instruera Vetenskapsråden 
och de övriga statliga forskningsråden att dela ut större och längre – men 
samtidigt färre – bidrag, för att motverka fragmentiseringen av forsknings-
finansieringen. Jag vet av egen erfarenhet hur svårt det är att få rådens 
beredningsgrupper att prioritera färre och större bidrag; man vill gärna 
dela ut många små bidrag som en uppmuntran och ett kvalitetsbevis. Para-
doxalt nog verkar det vara humanister och samhällsvetare som visat sig 
bäst på att samla sig till att prioritera större men färre bidrag, trots att de 
förfogar över mindre resurser. Det är framförallt övriga vetenskapsom- 
råden som behöver koncentrera finansieringen till större och längre bidrag. 
Det är lite synd att detta ska behöva ske genom styrning uppifrån, en så-
dan utveckling pågår redan men man kan tycka att den gått för långsamt.

27 januari 2011

Högskoleverkets rektorsmöte
Jag återkom igår från Högskoleverkets årliga rektorsmöte där även ut-
bildningsministern deltar. Jan Björklund höll ett timslångt anförande som 
visade att han noga satt sig in i sektorns olika frågor. Det var inga stora 
nyheter utan till stora delar det förväntade budskapet om skarpare kva-
litetsprövningar och resursomfördelning därefter, inom både forskning 
och utbildning. Förberedelserna inför nästa års forskningsproposition drar 
igång i år med tillsättning av en ny forskningsberedning och uppdrag till 
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forskningsråd och lärosäten att utarbeta underlag till propositionen. Vi 
kan som väntat inte räkna med några stora resursökningar mot bakgrund 
av alla sparade medel, men en ljuspunkt är att den offentliga forsknings-
finansieringen fortsatt ska uppgå till 1 % av BNP. Eftersom det går bra 
för Sverige och BNP stiger kommer sålunda även forskningsresurserna att 
stiga. Det blir inga nya platser i grundutbildningen, fokus är nu på kvali-
tetshöjande åtgärder främst genom det omdebatterade kvalitetsrelaterade 
resursomfördelningssystemet. Kunskapskraven i svenska och engelska 
för tillträde till högre utbildning ska höjas. Beträffande lärarutbildningen 
underströk Jan Björklund som vanligt att det måste bli större tyngd på 
lärarnas ämneskunskaper. Det var naturligtvis mycket diskussion om lärar-
utbildningen och examensrätterna. Det finns fortfarande oklarheter be-
träffande den korta ämneslärarutbildningen och ämneskombinationerna 
i ämneslärarexamen. Departementet ska komma med kompletterande för-
ordningstext inom kort, men så långt jag förstått saken gäller vad vi re-
dan meddelat beträffande Stockholms universitets examensrätter i ämnes- 
lärarutbildningen.

25 augusti 2011

Hearing inför forskningspropositionen
Jag var igår inbjuden till en hearing arrangerad av Vetenskapsrådet 
och andra statliga forskningsfinansiärer, FAS, FORMAS, Vinnova, 
Energimyndigheten och Rymdstyrelsen, inför det särskilda uppdrag 
dessa myndigheter fått att redan i oktober lämna underlag till den 
kommande forskningspropositionen. Mitt uppdrag var att kommentera 
autonomireformen och vad den hittills medfört men jag tog också 
tillfället att upprepa det vi i förrgår framhöll vid Vetenskapsrådets besök 
på Stockholms universitet, särskilt vikten av den fria grundforskningen. 
Den panel på 18 personer som myndigheterna bjudit in dominerades av 
teknikvetare och företrädare för svensk verkstadsindustri, med inslag av 
naturvetare och medicinare. Humaniora och samhällsvetenskap föreföll 
bortglömt. Jag framförde detta, samt att humaniora och samhällsvetenskap, 
och detta vetenskapsområdes stora samhällsrelevans och betydelse för 
kunskapsutveckling inklusive innovation, nu på ett helt annat sätt måste 
lyftas fram jämfört med vad som blev fallet i förra forskningspropositionen.
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24 oktober 2011

Sammanslagningar universitet–högskolor
Jan Björklund skriver idag på DN Debatt att ett antal högskolor behö-
ver slås ihop med universiteten. Det är samma budskap han nu vid flera 
tillfällen framfört till rektorerna. Bakgrunden är minskande student- 
underlag och höjda kvalitetskrav med indragningar av examensrätter som 
följd. Jan Björklund brukar säga att det handlar om 7–10 högskolor som 
på grund av dessa omständigheter kan tvingas till nedläggning om de 
inte går samman med något forskningsuniversitet. Jag har litet svårt att 
förstå hur det ska råda bot på problemet med minskande ungdomskullar 
men om högskolan blir ett universitetscampus kanske söktrycket stiger till 
denna ort och examensrätterna klaras förmodligen genom universitetets 
försorg. Det är ingen tvekan om att de regionala högskolorna spelar en 
viktig roll för att slussa in ungdomar i högre utbildning, men förmodligen 
har de blivit alltför många. Just nu pågår en rad diskussioner om möjliga 
sammanslagningar, de flesta mer eller mindre informella men eventuell 
omvandling av Gotlands högskola till ett Campus Visby under Uppsala 
universitet är under utredning. Stockholms universitet är inte involverat i 
några liknande diskussioner.

28 oktober 2011
Underlag till forskningspropositionen
Regeringen har gett Vetenskapsrådet och fem andra stora statliga forsk-
ningsfinansiärer i uppdrag att lämna ett gemensamt underlag till nästa års 
forskningsproposition. Rapporten är nu klar och får naturligtvis stor tyngd 
just på grund av att det är en gemensam sådan. Det finns fem huvudförslag, 
däribland önskemål om ett kvalitetsrelaterat i stället för dagens till stor del 
kvantitetsrelaterade (mängden externa medel) resursomfördelningssystem, 
incitament för nyttiggörande av forskning, och stimulans av internationell 
rekrytering och forskarrörlighet. Vad jag kan se innehåller dock rapporten 
inte mycket konkret om hur detta ska gå till. Desto mera precisa är Veten- 
skapsrådet och myndigheterna när det gäller eventuella riktade forsk-
ningssatsningar – om statsfinanserna tillåter. Sju områden utpekas, med 
tyngd på samhällsvetenskaper och globala frågeställningar. Det är mycket 
välkommet. Stockholms universitet har omfattande verksamhet och stark 
forskning inom de flesta av områdena, det gäller t ex samhällsutveckling, 
datavetenskap, biologisk mångfald, hälsovetenskap, astrobiologi, mm.
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22 november 2011

Södertörn
Igår sammanträdde Stockholms akademiska rektorskonvent, en gammal 
sammanslutning bestående av rektorer och förvaltningschefer från univer-
siteten och de större högskolorna i Stockholm. Konventets huvudsakliga 
funktion är informationsutbyte mellan lärosätena. Av diskussionen igår 
framgick hur Södertörns högskola pressas av neddragningar av utbild-
ningsplatser och svårigheter att få fram lokaler och forskningsresurser. 
Den aktuella högskolepolitiken går ju ut på att ett antal högskolor bör gå 
samman med större universitet. Då vill jag understryka att detta inte kan 
gälla Södertörns högskola, som är en av de största och mest framgångs-
rika högskolorna med hög kvalitet inom flera verksamheter. Södertörns 
högskola har t ex fått examensrätt i forskarutbildningen för alla områden 
som de begärt. Stockholm växer snabbare än övriga delar av landet och 
det framtida behovet av högre utbildning i regionen är mycket stort. Söder-
törns högskola bör omvandlas till universitet med fler utbildningsplatser 
och kontroll över de forskningsresurser som finns i de stiftelser som har 
till uppgift att stödja Södertörn.

12 januari 2012

Prestationsbaserad resursomfördelning
Anders Flodströms utredning om prestationsbaserad omfördelning 
av universitetens och högskolornas forskningsanslag har skickats på 
remiss till lärosätena. Idag har vi som bekant ett system där viss del av 
resurserna omfördelas baserat på mängden externa medel och på en 
bibliometri-indikator. Utredarens uppdrag var att utreda hur detta ska 
kunna kombineras med peer review av hela lärosäten. Hans slutsats är 
emellertid att peer review av hela lärosäten är osäkert och olämpligt, 
och jag instämmer. I stället föreslår utredaren en rad modifikationer av 
nuvarande system (se blogg 111019). Stockholms universitet förlorar och 
vinner på olika delar av förslaget, enligt simuleringarna är slutresultatet 
i stort oförändrat eller en liten vinst för Stockholms universitet jämfört 
med dagens system. Andra stora universitet förlorar medan KI, KTH och 
flera högskolor är vinnare. Jag finner mycket av förslaget rimligt och det 
beaktar den kritik av nuvarande system som t ex Stockholms universitet 
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framfört i sitt budgetunderlag. Emellertid ska jag inte här föregripa vårt 
remissvar som ska inlämnas 15 mars efter hörande av områdesnämnderna 
och diskussioner i rektorskonseljen och universitetsstyrelsen.

25 januari 2012

Rektorsmöte
Högskoleverket har igår och idag haft sitt traditionella januarimöte med 
rektorerna vid Steningevik nära Sigtuna. Alla som kan kommer och denna 
gång var samtliga 37 rektorer närvarande. Första dagen (igår) kommer 
även utbildningsministern och statssekreteraren. Jan Björklund gjorde en 
timmes föredragning av aktuella frågor följt av en dryg timmes frågestund. 
Han noterade själv att han inte hade så många nyheter att komma med 
men en del nytt fick vi ändå höra. Regeringen har nu meddelat Arbets-
givarverket och de fackliga organisationerna att om de inte avtalsvägen 
kan komma överens om en tidsbegränsad rekryteringstjänst som ersätter 
forskarassistent/biträdande lektor så kommer en sådan att införas genom 
lagstiftning; regeringen avvaktar ett snart besked om att förhandlingarna 
återupptagits, och om så inte sker kommer tjänsten alltså att införas lag-
stiftningsvägen. Innehållet i forskningspropositionen diskuterades och 
huvudbudskapet är att det inte blir några stora nya tillskott. Flera rekto-
rer efterlyste fokus på humaniora-samhällsvetenskap. Beträffande utbild-
ningssidan upprepade ministern det han tidigare sagt om att små hög-
skolor lever farligt genom de minskande studentkullarna och de skärpta 
utvärderingarna, men denna gång sa han ingenting om samgåenden; flera 
högskolerektorer har under hösten deklarerat sitt motstånd mot detta. 
Vid dagens överläggningar informerade Högskoleverket om sina aktuella 
uppdrag och aktiviteter. Resultatet av den första omgången kvalitetsutvär-
deringar i grundutbildningen kommer i februari och det blir naturligtvis 
mycket intressant. Ett nytt besked var att alla utbildningar som har färre 
än fem examensarbeten kommer att tas bort från utvärderingen, och det 
rör sig om ganska många utbildningar, t ex många småspråkutbildningar. 
Högskoleverket kommer att återkomma till hur dessa ska utvärderas, men 
de kommer alltså inte att ingå i det nuvarande utvärderingssystemet med 
en tregradig betygsskala.
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9 februari 2012

Folkpartiet om forskningspropositionen
Jan Björklund skriver idag på DN Debatt om Folkpartiets utgångspunkter 
inför forskningspropositionen. Det är ett beklämmande smalt perspektiv. 
Sju av tolv punkter handlar om medicinsk forskning. Vid det nyligen in-
träffade rektorsmötet där utbildningsministern träffade samtliga rektorer 
och diskuterade forskningspropositionen framförde flera universitetsrek-
torer vikten av att uppmärksamma humaniora och samhällsvetenskap, 
särskilt mot bakgrund av den ökande globaliseringen och de tilltagande 
miljöförändringarna med de utmaningar som detta innebär för sam-
hället. Vetenskapsrådet har tillsammans med fem andra statliga forsk-
ningsfinansiärer på regeringens uppdrag inlämnat ett gemensamt underlag 
till forskningspropositionen. Där föreslås flera satsningar med tyngd på 
samhällsvetenskaper och globala frågeställningar. Allt detta lyser med sin 
frånvaro i Jan Björklunds artikel. Satsning på SciLifeLab är första punkten 
i åtgärdslistan och det är utmärkt, men SciLifeLab är ingalunda enbart 
ett medicinskt forskningscenter som det kallas i artikeln, utan en natio-
nell facilitet för molekylära biovetenskaper. Jan Björklund talar också om 
ökad satsning på yngre forskare och framstående forskare. Sverige måste 
handplocka utländska forskarstjärnor lyder artikelrubriken. Det är bra, 
men vi gör redan detta, och möjligheten att kalla professorer har redan 
införts. Sammanfattningsvis, jag hoppas regeringen anlägger ett betydligt 
bredare perspektiv i forskningspropositionen än det som återfinns i dagens 
debattartikel.

10 februari 2012

Forskningspropositionen
Jan Björklund och statssekreterare Peter Honeth försäkrar mig att går- 
dagens debattartikel bara handlade om den medicinska delen av forsk-
nings-propositionen och att propositionen självfallet också kommer att ta 
upp satsningar på övriga områden. Utmärkt, men det är inte lätt att förstå 
från artikeln. Stockholms universitet har i sitt underlag till forsknings-
propositionen pekat ut följande fem områden.
•	 En stark ställning för grundforskningen som en nödvändig förutsätt-

ning för att långsiktigt säkra innovationer och samhällsplanering.
•	 Satsning på SciLifeLab – den av Stockholms universitet, Karolinska in-
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stitutet, KTH och Uppsala universitet gemensamt etablerade nationella 
faciliteten för molekylära livsvetenskaper.

•	 Forskning på de globala miljö- och klimatförändringarna och deras 
konsekvenser för samhället och samhällsutvecklingen.

•	 Forskning på den ökande globaliseringen med en allt större rörlighet 
av människor och deras kulturer och språk och vad detta innebär för 
samhället och samhällsutvecklingen.

•	 En närmare integration av Stockholms universitet, Karolinska institutet 
och KTH, vilka tillsammans är störst i Nordeuropa och bland världens 
25 främsta inom högre utbildning och forskning.

13 februari 2012

Högskolepolitik
Sveriges Television har frågat de statliga myndigheterna om de upp- 
lever problem med regeringens informella styrning. Stockholms universitet 
svarade nej på den frågan, men några myndigheter under Utbildnings-
departementet har tydligen svarat ja, och det är utgångspunkten för kritik 
av Jan Björklund. Han har mycket bestämda uppfattningar i olika frågor, 
de mindre högskolornas framtidsutsikter är ett av många exempel. Jag 
har dock svårt att se att det går att rikta någon formell kritik mot hur 
utbildningsministern styr lärosätena, däremot är det inte konstigt att alla 
inte instämmer med Jan Björklund eller gillar hans politik, t ex vad avser 
resursfördelningen till och framtiden för de regionala högskolorna, där 
han förordar omvandling till filial under ett större universitet. Stockholms 
universitet har inga planer på filialer och för inga diskussioner med regio-
nala högskolor om samgående.

24 februari 2012

Forskningsresurser
I ett pressmeddelande från Riksdagen igår meddelas att Utbildningsut-
skottet ställt sig bakom en motion med innebörden att ”Regeringen 
bör se över systemet för fördelning av basanslaget för forskning och 
forskarutbildning till universitet och högskolor”. Enligt resonemanget 
har framförallt högskolorna – i motsats till universiteten – för litet 
resurser för att kunna möta externfinansiärernas samfinansieringskrav. 
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Det är riktigt, men man kan ju också säga att samfinansieringskraven 
är för höga. Emellertid, vad den här motionen egentligen handlar om 
är det resursomfördelningssystem som infördes genom förra forsknings-
propositionen och som i praktiken flyttat betydande resurser från många 
högskolor till flera stora universitet. Det är denna omfördelning som 
kritiseras, åtminstone implicit. Stockholms universitet har också kritiserat 
det rådande omfördelningssystemet men från rent principiella synpunkter. 
För närvarande finns en utredning om resursomfördelningssystemet gjord 
av Anders Flodström. Den utredningen är på remiss till lärosätena som 
ska svara senast 24/3. Stockholms universitet kommer att instämma i flera 
men inte alla av Anders Flodströms förslag (se blogg 15/2). Regeringen 
kommer naturligtvis ta upp resursomfördelningssystemet i kommande 
forskningsproposition, så i den meningen blir det inga problem att 
tillmötesgå motionens uppmaning, men hur resursfördelningen kommer 
att landa är fortfarande i hög grad oklart.

29 juli 2012
Humaniora och samhällsvetenskap
Idag har vi fått in en artikel på DN Debatt om vikten av humaniora och 
samhällsvetenskap. Jag vet att många rektorskolleger och andra framstå-
ende företrädare för svensk forskning instämmer i vårt budskap. Utbild-
ningsministern och statssekreteraren brukar säga att de naturligtvis också 
stöder humaniora och samhällsvetenskap, men det glöms i regel bort när 
huvuddragen av forskningspolitiken tas upp i olika sammanhang, som 
debattartiklar eller nu senast i Jan Björklunds tal i Almedalen. Arbetet med 
att slutföra forskningspropositionen blir som intensivast efter sommar- 
semestrarna. Då hoppas jag och många med mig att humaniora och sam-
hällsvetenskap får sitt berättigade utrymme.

8 augusti 2012
Forskningspolitik
Min kollega Harriet Wallberg-Henriksson skriver idag på DN Debatt att 
Sverige halkar efter internationellt inom forskningen, till exempel om man 
jämför hur svenska och danska forskare citeras, att forskning i Sverige 
av regeringen mest hanteras som en enpartifråga för Folkpartiet, och att 
Sverige behöver ett permanent, partipolitiskt obundet forskningspolitiskt 
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råd. Jag instämmer i att forskningsfrågorna absolut bör lyftas till en högre 
nivå. Det duger inte att de hanteras i stort sett av ett departement, utbild-
ningsdepartementet, med vissa inspel från näringsdepartementet. Forsk-
ningen har en bred relevans i många olika samhällsfrågor och borde som 
till exempel i Finland lyftas till statsministerns kansli och i mycket högre 
grad bli en angelägenhet för hela regeringen.

21 augusti 2012
Högskolepolitik
DN har idag intervjuat Lennart Ståhle på Högskoleverket om effekterna 
av regeringens pågående neddragning av antalet platser i högre utbildning. 
Officiellt är utbildningsministerns motivering att ungdomskullarna mins-
kar men den minskningen kommer först om något år och neddragningarna 
har börjat redan nu – Jan Björklund medgav också i går i intervju i TV 
att de kanske måste senarelägga en del av neddragningarna. DN-artikeln 
beskriver vad många anser vara ett annat och underliggande syfte med 
neddragningarna, att tvinga fram en sammanslagning av ett antal hög-
skolor i landet och därigenom en minskning av antalet lärosäten, något 
som på grund av de regionalpolitiska intressena förmodligen är mycket 
svårt att åstadkomma genom politiska beslut. En annan linje i högskole-
politiken är att försöka få lärosätena att profilera sig inte bara mot olika 
ämnesområden utan även avseende balansen mellan grundutbildning 
(kandidatnivå), avancerad utbildning (masternivå), forskarutbildning och 
forskning. Det finns emellertid inte mycket av incitament för sådan profi-
lering så länge alla lärosäten över hela landet ska mätas och jämföras med 
samma kvalitetsmått och utvärderingssystem i utbildning och forskning. 
Möjligen borde man tillsätta en statlig utredning, kanske till och med en 
parlamentarisk sådan, för att komma fram till en mer långsiktig lösning 
över hur högre utbildning och forskning ska organiseras i universitet och 
högskolor i landet.

30 augusti 2012
Forskningspropositionen
Nu kan vi förvänta oss en serie artiklar från regeringen på DN Debatt, i 
syfte att få maximal medial genomslagskraft för förslagen i kommande 
budgetproposition och forskningsproposition. Sålunda skriver Jan 
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Björklund idag om forskningspropositionen, med budskapet att regeringen 
satsar 3 miljarder på elitforskning den kommande 10-årsperioden. Nor-
malt brukar regeringen summera kommande satsningar tre eller fyra år 
framåt i tiden när det handlar om budget- eller forskningspropositioner. 
Nu höjer man till 10 år för att få det att låta mer. Den intressanta siffran 
är naturligtvis satsningen per år, 300 mkr, varav 50 mkr till unga forskare 
via Vetenskapsrådet och 250 mkr för att landets rektorer ska kunna 
handplocka internationella toppforskare. Det tycker jag är en utmärkt 
satsning. Det är också bra med längre bidragsperioder. En större andel av 
resurserna ska fördelas efter kvalitetsprövningar baserade på internationell 
genomslagskraft – antagligen genom bibliometri – och mängden indragna 
externa medel, alltså i princip på det sätt som sker idag. Emellertid får 
jag vänta med att utvärdera hela innehållet i forskningspropositionen. 
Det måste komma mycket mer. Och lite raljant är det att påstå att social-
demokraternas forskningspolitik styrts av jantelagen. Det var Thomas 
Östros som inledde satsningarna på starka forskningsmiljöer, en satsning 
som Lars Leijonborg sedan utökade i förra forskningspropositionen.

11 september 2012
Forskningspropositionen
Jan Björklund redogör idag för huvuddragen av innehållet i forsknings-
propositionen. Den kommer i sin helhet i mitten av oktober, under den 
skämtsamma titeln ”Mot bättre vetande”, men de huvudsakliga beloppen 
kommer i budgetpropositionen i nästa vecka och presenteras alltså redan 
idag. Med reservation för att jag kanske missuppfattat på någon punkt är 
huvuddragen som följer. Nivåhöjningen från och med 2016 blir 4 miljar-
der kr per år. Det är betydligt mer än förväntat och mycket positivt. Höj-
ningarna införs stegvis, det mesta kommer först 2016, mot bakgrund av 
de stora belopp som universiteten sparat.

Den största delposten är höjning av fakultetsanslagen med 900 mkr, 
utan skarpa öronmärkningar, och det är också mycket positivt. Till detta 
kommer i förra veckan aviserade 250+50 mkr till rekrytering av interna-
tionella forskare respektive unga forskare. Vidare blir det ytterligare 60 
mkr för samverkansuppgiften och 320 mkr till Vetenskapsrådet, FAS och 
Formas. Av nämnda 900+320 mkr beräknas 190 mkr gå till humaniora- 
och samhällsvetenskap. Det är väl en markering efter alla påtryckningar 
från rektorerna i denna fråga, och det är ju bra, men jag är osäker på om 
den egentligen betyder något, en sådan fördelning blir nog fallet även utan 
detta påpekande.
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Medicinsk forskning, under rubriken Life Science, får som vanligt de 
största tillskotten, ytterligare 400 mkr till åldrande-, antibiotika-, be-
handlings-, läkemedels- och registerforskning samt kliniska prövningar. 
Dessutom blir det som förväntat 200 mkr till SciLifeLab. ESS och MAX 
IV i Lund får 200 respektive 50 mkr. Under rubriken Samhälle och Nä-
ringsliv blir det 400 mkr till gruv-, mineral- och stålforskning, samhälls-
byggande, skogsråvaror och biomassa samt rymdforskning. Vidare blir 
det 420 mkr till industriforskningsinstituten, innovationssatsningar mm, 
däribland innovationskontor till alla universitet som idag inte har sådana, 
t ex Stockholms universitet.

Summerar man ovanstående belopp blir det 3.25 miljarder kr per år och 
dessutom ska det i forskningspropositionen komma ytterligare specialsats-
ningar så att nivåhöjningen totalt blir 4 miljarder kr från och med 2016. 
Vi får granska detaljerna och fundera över det hela men min spontana 
reaktion är att propositionen får ett högt betyg. Det är fokus på grund-
forskning och långsiktig forskning – det kommer särskilt att sägas – och 
skarpa öronmärkningar till specialområden utgör en mindre andel än i 
förra forskningspropositionen, vidare går de mesta resurserna direkt till 
lärosätena och forskningsråden. Bra.

11 oktober 2012

Forskningspropositionen och peer-review
Forskningspropositionen kommer idag på eftermiddagen. Jag har alltså 
inte sett den ännu men Jan Björklund har skrivit en del på DN Debatt. 
Det nya som där framkom är att den kvalitetsrelaterade omfördelningen 
av forskningsresurser redan nu ska omfatta en större del av anslagen och 
i framtiden göras på basis av utländsk peer-review. Den första delen kom-
mer resultera i ännu mer pengar till de som redan har mest. Den andra 
delen aviserades redan i förra forskningspropositionen men då sas det 
att först skulle ett peer-review system utredas. Utbildningsdepartementet 
uppdrog åt Anders Flodström att utreda hur ett sådant system skulle se 
ut men hans utredning utmynnade i att det inte borde införas. Jag och 
många andra företrädare för universitet och högskolor delar mycket av 
de tveksamheter Anders Flodström framförde beträffande peer-review av 
hela lärosäten, men hans utredning gick alltså i papperskorgen. Vi får hop-
pas på att Vetenskapsrådet som ska föreslå ett utvärderingssystem lyckas 
med att göra det på ett bra sätt. En bra sak med peer-review, vilket även 
Jan Björklund påpekar, är att det inte likt dagens omfördelningssystem, 
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vilket är baserat på bibliometri och totala externa medel, ignorerar och 
missgynnar humaniora och samhällsvetenskap, och därmed även lärosäten 
med tyngd inom dessa områden, t ex Stockholms universitet.

22 november 2012

Forskningsfinansiering
Professor Sverker Sörlin på KTH skriver idag i Västerbottens-Kuriren om 
förtroendet för forskning, men jag uppfattar att det egentliga budskapet 
är att humaniora och samhällsvetenskap behandlas alltför styvmoderligt 
i forskningsfinansieringen. Det har flera konstaterat flera gånger tidigare,  
t ex på DN Debatt, men det är bra att det sägs igen. Utbildningsminister 
Jan Björklund har nu börjat tala om humaniora-samhällsvetenskap, vilket 
han inte alltid gjorde tidigare i sina framträdanden om forskningsfinan-
siering. Senast jag hörde honom var på IVAs presentation av sitt projekt 
Agenda för forskning, och då lyfte han fram behovet av mer stöd till detta 
område, och jag hoppas att så också blir fallet.
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Grundutbildning

Grundutbildningen är en stor verksamhet vid Stockholms universitet. Sedan 
universitetet tog över lärarutbildningen har det blivit landets största lärosäte 
räknat i antalet studenter. Detta kapitel handlar mest om dimensioneringen 
och finansieringen av grundutbildningen. I början av perioden önskade vi fler 
platser – omfattningen av vår utbildning översteg maxbeloppet för ersättning 
från staten, det så kallade takbeloppet. Vi fick också mycket fler platser. Mot 
mitten av perioden, när lågkonjunkturen kom, ville regeringen ge oss ännu 
mer platser, men jag var mycket tveksam till att bygga ut grundutbildningen 
ännu mer. Pengarna för den tvååriga utökningen som aviserades i augusti 
2009 skickade vi aldrig ut till institutionerna; de hamnade på ett särskilt konto 
och betalades senare tillbaka till staten.

En annan aspekt på finansieringen av grundutbildningen är ersättningen 
per student, vanligen kallad studentpengen. Denna är alldeles för snålt tillta-
gen med litet antal undervisningstimmar som följd. Problemet är störst inom 
humaniora och samhällsvetenskap även om en viss förbättring skedde de sista 
åren. Studentpengen och undervisningstimmarna är ett återkommande tema.

Under den socialdemokratiska regeringen var det mycket fokus på bred-
dad rekrytering och det så kallade 50%-målet, att hälften av befolkningen ska 
ha påbörjat akademiska studier före 25 års ålder. I början finns det alltså fler 
inlägg om dessa frågor. Alliansregeringen har fokuserat på andra grundutbild-
ningsfrågor, bland annat utvecklingen av ett kvalitetsrelaterat resursomfördel-
ningssystem i grundutbildningen. De många turerna kring detta framskymtar 
också i inläggen. Systemets införande och konsekvenser föranledde så många 
inlägg att jag lagt dem i ett särskilt kapitel om Högskoleverkets kvalitetsut-
värderingar.

Andra frågor som jag kommenterat är prestationsgraden, dvs i vilken ut-
sträckning registrerade studenter verkligen tar några poäng, samt fria kurser 
och så kallade hobbykurser. Det är ett i pressen uppfunnet skällsord för kurser 
som påstås sakna akademisk anknytning och enbart ordnas för att attrahera 
studenter. Ett ofta citerat exempel är Stockholms universitets kurs De geo-
logiska förutsättningarna för Skottlands whiskyindustri, i pressen omnämnd 
som whiskykursen. Det var dock ett dåligt valt exempel eftersom det är en 
seriös geologikurs på akademisk grund, låt vara med en tillspetsad titel.

Ytterligare ett antal ämnesområden inom grundutbildningen resulterade i 
så många blogginlägg att jag samlat dem i särskilda kapitel som följer på detta 
inledande kapitel med fokus på dimensionering och finansiering.
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20 juni 2005

Resurstilldelningsutredningen
Tidigare i vår presenterade utredaren Pia Sandvik Wiklund sitt delbetänkande 
kring högskolans resurstilldelningssystem. Jag tycker förslaget är bra. 
Utredaren har lyssnat på synpunkterna från universitet och högskolor. 
I princip innebär förslaget att nuvarande system behålls men modifieras 
för att mildra effekterna av årliga svängningar i utbildningsvolymen. 
Det är bra att utredaren avvisat idéerna om en ökad statlig styrning av 
lärosätenas utbildningsutbud. Utredaren slår fast att utbildningen är till 
för studenterna och att deras val och prioriteringar, snarare än ett av staten 
definierat arbetsmarknadsbehov, ska beaktas i resurstilldelningssystemet. 
Ett intressant förslag för att locka studenter till utbildningar i bristyrken 
är möjligheten att avskriva en del av studielånen efter genomförda sådana 
utbildningar. Det är en idé som har diskuterats vid flera lärosäten, bland 
annat vid Stockholms universitet, och också framförts till utredaren under 
hennes arbete med utredningen.

22 juli 2005
Nya högskoleplatser
Mitt i sommaren, igår 21 juli, kommer besked om att regeringen och sam-
arbetspartierna enats om att satsa 175 miljoner per år på nya högskoleplat-
ser. Platserna fördelas inte jämnt över lärosätena. Stockholms universitet 
tillhör de som får mest, 410 platser. Det betyder ett resurstillskott om över 
20 miljoner per år för vårt universitet. Förstärkningen kommer retroaktivt 
redan från och med 1 juli i år. Det finns inga öronmärkningar, vi får själva 
ta ställning till hur vi ska lägga ut de nya platserna. I vårt budgetunderlag 
till regeringen har vi framhållit att vi har många översökta utbildningar. 
Vi har också begärt nya platser för att permanenta vår försöksverksamhet 
med en högre praktisk förvaltningsutbildning för akademiker med utländsk 
grundexamen. I augusti efter sommaruppehållet får vi ta ställning till hur vi 
ska fördela de nya resurserna inom Stockholms universitet.

8 augusti 2005
Fler högskoleplatser
Regeringen och samarbetspartierna meddelade 21 juli att 175 miljoner per 
år ska satsas på fler högskoleplatser. Stockholms universitet får 410 platser 
och förstärkningen kommer redan från och med 1 juli i år. Dagens Nyheter 
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har i sin artikel om de nya platserna fokuserat på de problem som för-
orsakas av det sena beskedet från regeringen. Men, självklart välkomnar 
jag dessa nya resurser. Universitetet har redan under flera år examinerat 
fler studenter än vi fått bidrag för, framförallt inom samhällsvetenskap 
och juridik. Vi har därför till regeringen i budgetförhandlingarna aviserat 
en neddragning av grundutbildningen. Detsamma gäller flera andra läro-
säten och det är mot den bakgrunden jag anser att man ska se den nya 
satsningen: regeringen skriver också i sitt pressmeddelande att ”avsikten 
är att möjliggöra för dessa lärosäten att upprätthålla en fortsatt hög nivå 
på antalet studerande”.

För Stockholms universitets del innebär de nya resurserna ingen 
dramatisk ökning av antalet studenter jämfört med tidigare år. Det 
innebär däremot en möjlighet att bibehålla fler platser än vad vi planerat, 
framförallt inom översökta utbildningar i samhällsvetenskap och juridik. 
Institutionerna behöver därför inte omedelbart vidta några särskilda 
åtgärder inför höstens intagning. På sikt innebär de nya resurserna att vi 
kan säkra finansieringen av vår nya högre praktisk förvaltningsutbildning 
för akademiker med utländsk grundexamen och civilekonomutbildningen 
vid Detaljhandelslinjen i Norrtälje.

18 augusti 2005

Ännu fler högskoleplatser
I juli fick vi beskedet att det redan i år ska bli 3500 nya högskoleplatser, 
varav Stockholms universitet får 410. Igår 17 augusti höjde regeringen 
budet och föreslår ytterligare 15000 nya platser från och med nästa år. Först 
ska dock regeringen förhandla med samarbetspartierna, och fördelningen 
på lärosäten är inte klar. Jag hoppas att platserna går till de lärosäten där 
det finns ett högt söktryck, alltså bland annat till Stockholms universitet.

Även om jag välkomnar de nya platserna, måste jag ändå göra den 
kommentaren att de statliga forskningsresurserna är för små i förhållande 
till volymen på grundutbildningen. Dessutom kommer de nya platserna 
redan nu, men de i vårens forskningsproposition aviserade nya forsknings-
resurserna kommer först om några år. Det är ingen genomtänkt politik.

För Stockholms universitets del är det viktigt att beakta forskningsan-
knytningen i grundutbildningen när vi fördelar resurser för nya platser. Vi 
kan inte bygga upp en stor grundutbildning i ämnen med liten forsknings-
verksamhet. Det gäller särskilt den framtida masterutbildningen. Utbild-
ning och forskning måste hänga ihop vid universitetet.
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2 september 2005
Breddad rekrytering
Regeringen skriver på sidan 156 i högskolepropositionen att ”Universitet 
och högskolor bör i syfte att bredda rekryteringen till högskolan i ökad 
utsträckning samverka med gymnasieskolor med en låg andel elever som 
går vidare till högskolestudier.” Stockholms universitet har genomfört flera 
projekt i den andan, bland annat med stöd från den statliga Rekryte-
ringsdelegationen. Kriminologiska institutionen har med stöd av samhälls-
vetenskapliga fakulteten inrättat 10 extra nybörjarplatser i kriminologi, 
reserverade för sökande från sådana gymnasieskolor. Initiativet har kom-
mit från institutionens aktiva ämnesråd, dvs från institutionens studenter.

Svenska Dagbladet skriver idag att ”elever får förtur till universitetet” 
och går ”före i kön vid antagningen”. Det är viktigt att komma ihåg att 
detta handlar om 10 extra platser, utöver de ordinarie 300 platserna. Ingen 
sökande har fått stå tillbaka för de extra studenter som institutionen tagit 
in. Det handlar alltså inte om någon förtur eller kvotering i den bemärkel-
sen att en viss grupp elever får lämna platser till förmån för en annan 
grupp. Det är en särskild satsning, om än liten, på att minska den sociala 
snedrekryteringen i linje med regeringens uttalande.

Stockholms universitet fortsätter sitt arbete med breddad rekrytering. 
Universitetet planerar nya projekt bland annat i samarbete med student-
kåren. Vi ska också upprätta en ny handlingsplan med mätbara mål för 
kommande treårsperiod, i enlighet med vad som efterlyses i högskolepro-
positionen.

20 september 2005

Kraftig förstärkning av grundutbildningen
Av dagens budgetproposition framgår att Stockholms universitet tilldelas 1 
530 nya platser, 410 platser redan från och med höstterminen 2005, vilka 
universitetsstyrelsen beslutat fördela efter söktryck, 1000 nya platser från 
och med 2006, ytterligare 120 nya platser från och med 2007, samt dess- 
utom en utbyggnad av högre praktisk förvaltningsutbildning för akade-
miker med utländsk examen med 60 platser från och med 2006. Eftersom 
varje plats schablonberäknas till 70000 kr innebär detta ett permanent 
resurstillskott om 111.3 miljoner kr. Dessutom höjs grundutbildningsan-
slaget i två steg 2006 och 2007 med sammanlagt ytterligare 19.6 miljoner 
kr per år för kvalitetshöjande åtgärder, ett resurstillskott som också kan 
betraktas som en uppräkning av studentpengen med 2.24 %. Sammanlagt 
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innebär detta en permanent förstärkning av grundutbildningen med nära 
131 mkr per år. Det är naturligtvis oerhört glädjande och kommer att 
märkas som en signifikant förbättring av ekonomin vid de flesta av våra 
institutioner.

Platsutbyggnaden beräknas formellt som en höjning av takbeloppet 
med 111.3 miljoner kr. Eftersom vi redan examinerar fler studenter än 
vad som krävs med dagens takbelopp innebär detta att vi inte behöver 
utöka antalet studenter med 1 590, vilket är höjningen av takbeloppet 
omräknat i platser. Vi har redan genomfört en stor del av den utökningen 
med befintliga resurser. En stor del av resursförstärkningen kan därmed 
användas för kvalitetshöjande åtgärder. Universitetsstyrelsen kommer i 
oktober i sitt budgetbeslut besluta hur de nya resurserna ska fördelas på 
fakulteterna. Jag har tidigare sagt att det är viktigt att vi upprätthåller 
forskningsanknytning i utbildningen. Jag menar att vi inte ska bygga ut 
en stor utbildning vid verksamheter med en svag forskningsverksamhet. 
Omvänt menar jag att vi kan bygga ut utbildningen vid verksamheter med 
en stark forskning, givet naturligtvis att det finns studenter som söker de 
nya utbildningarna.

Det glädjande beskedet om den kraftiga förstärkningen av grundutbild-
ningen grumlas något av budgetpropositionens siffror för forskning och 
forskarutbildning. Stockholms universitet får från och med 2006 en för-
stärkning med 3.7 miljoner kr, vilket redan aviserats i forskningspropositio-
nen. Samtidigt drabbas alla statliga anslag, utom grundutbildningsanslaget 
vid universitet och högskolor, av en besparing om 0.6 %. För vår del inne-
bär det en minskning av anslaget för forskning och forskarutbildning med 6 
miljoner kr. Forskningspropositionens tilltänkta höjning med 3.7 miljoner 
kr har alltså i budgetpropositionen blivit en minskning med 2.3 miljoner 
kr. Samtidigt ska sägas att pris- och löneomräkningen på 2.1 % innebär 
att anslaget för forskning och forskarutbildning, när alla utökningar och 
indragningar sammanräknats, höjs med knappt 19 miljoner kr nästa år.

7 oktober 2005
Breddad rekrytering
Igår presenterade Högskoleverket en analys av den sociala snedrekryte-
ringen till universitet och högskolor. Vid ett första påseende ser siffrorna 
inte bra ut för Stockholms universitet men om man tar hänsyn till be-
folkningsstrukturen i universitetets huvudsakliga upptagningsområde, 
Stockholmsområdet, hamnar vi nära riksgenomsnittet för universitet och 
högskolor tillsammans och med mindre social snedrekrytering än de andra 
stora universiteten. Om man också beaktar att Stockholms universitet har 
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förhållandevis få yrkesutbildningar kan man inte påstå att vi är dåliga på 
breddad social rekrytering. Det betyder inte att vi kan slå oss till ro. Uni-
versitetet kommer nu tillsammans med Stockholms universitets student-
kår genomföra ett projekt med syfte att öka mångfalden och minska den 
sociala snedrekryteringen. Det ska bland annat ske genom att ungdomar 
från studieovana hem genom studiebesök på universitetet ska få möta 
studenter och lärare och få information om högre studier.

30 oktober 2005
Utbyggnad av grundutbildningen
Universitetsstyrelsen fattade i fredags beslut om fördelning av nya grundut-
bildningsmedel. I höstens budgetproposition aviserades en permanent och 
mycket välkommen förstärkning av grundutbildningen vid Stockholms 
universitet med nära 131 mkr per år. Närmare förklaring i blogg 2005-
09-20. Förstärkningen kommer att användas både till kvalitetshöjning och 
till etablering av nya kurser och utbildningar. Styrelsen har också avsatt 
närmare 30 miljoner kr för arbetet med Bolognareformen de kommande 
två åren.

Styrelsen har beslutat att från och med 2006 i utökade grundutbild-
ningsmedel (höjt takbelopp) fördela 29.2 milj kr till humaniora, 7.5 milj kr 
till juridik, 47 milj kr till samhällsvetenskap och 15 milj kr till naturveten-
skap. Kvalitet och forskningsanknytning i grundutbildningen ska särskilt 
beaktas vid användningen av de nya resurserna. Förstärkningen innebär 
att Stockholms universitet kommer att utöka platsantalet på flera utbild-
ningar och även starta nya kurser och utbildningar. Beslut i dessa frågor 
fattas av fakultetsnämnderna.

6 november 2005
Kvalitetsmedel
Jag blev uppringd av utbildningsministerns handläggare. Ministern hade 
läst senaste numret av SU-Nytt – det är roligt att han läser vår tidning 
– och var orolig för att vi felaktigt uppfattat de nya kvalitetsmedlen i 
grundutbildningen som en engångssatsning. Man kan få det intrycket när 
man läser artikeln i SU-Nytt så ett klargörande är faktiskt befogat. I den 
grundutbildningssatsning som aviseras i budgetpropositionen ingår nya 
permanenta resurser för kvalitetshöjande åtgärder i grundutbildningen. 
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För Stockholms universitet uppgår de till 9375000 kr för år 2006 och 
därefter nära 20 miljoner kr per år. Universitetsstyrelsen har bestämt att 
medlen för år 2006 och 2007, alltså knappt 30 miljoner kr, ska användas 
för arbetet med Bolognaprocessen. Det är den satsningen som beskrivs 
som en engångssatsning i SU-Nytt. Vi förfogar dock även fortsättningsvis 
efter 2007 över nära 20 miljoner kr per år för kvalitetshöjande åtgärder. 
Universitetsstyrelsen kommer senare att ta ställning till hur dessa resurser 
ska användas från och med 2008.

2 december 2005

Nya antagningsregler
Det finns utbildningar som är så populära att det finns fler sökande med 
högsta möjliga betyg än det finns platser. Då kan vi tvingas göra urvalet 
med lottning. Det sker till exempel till psykologutbildningen vid Stock-
holms universitet. Nu har regeringen ändrat i högskoleförordningen så 
att vi ska kunna använda oss av intervjuer eller prov i stället för lottning. 
Att utforma särskilda prov eller göra intagning på intervjuer är emellertid 
både grannlaga och kostnadskrävande. Regeländringen kommer därför 
åtminstone initialt att innebära att vi kommer att använda högskolepro-
vet snarare än särskilda prov som ersättning för lottning av sökande med 
likvärdiga betyg vid antagning till populära utbildningar vid Stockholms 
universitet.

20 december 2005

Helårsprestationer och kvalitet
Sveriges förenade studentkårer, SFS, skriver i en rapport att universitet 
och högskolor sänker kraven och släpper igenom studenter bara för att 
klara resurstilldelningen för grundutbildningen – vi måste ju nå upp till 
ett visst antal helårsstudenter och helårsprestationer för att få full ersätt-
ning från staten. Jag har väldigt svårt att tro att detta är satt i system på 
Stockholms universitet. Yrkesstoltheten hos våra lärare är alldeles för stor 
för att de skulle godkänna studenter som inte uppfyller kraven. Dessutom 
finns det ingen anledning för Stockholms universitet att öka den totala 
examinationen. Vi uppfyller redan sedan flera år med god marginal antalet 
helårsprestationer och därmed vårt utbildningsuppdrag.
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SFS vill ha ett nytt resurstilldelningssystem med någon form av kvali-
tetspremie. Det är ingen lätt fråga. Hur ska kvaliteten mätas och hur ska 
dessa mätvärden omsättas i pengar? SFS har inte något svar och ingen 
annan heller, såvitt jag vet. Dessutom, kommer inte de lärosäten som har 
problem med kvaliteten hävda att just de behöver de extra pengarna för att 
avhjälpa bristerna istället för tvärtom? Jag tycker Högskoleverkets ämnes-
utvärderingar, som just handlar om kvaliteten i utbildningarna, bör få 
större publicitet och spridas också till studenterna. Då kan de välja de för 
sin utbildning bästa universiteten och högskolorna. Det skulle bli en sorts 
kvalitetspremie och samtidigt bidra till ökad profilering av lärosätena.

7 februari 2006
Undervisningstimmar per vecka
Antalet undervisningstimmar per vecka varierar starkt mellan olika 
ämnen. Det sammanhänger särskilt med att ersättningen per student är 
mycket olika för olika områden. Den är låg inom stora delar av humaniora 
och samhällsvetenskap. I Sverige har det dessutom skett en urholkning av 
ersättningen per student, vilket framgår av OECD-rapporten ”Education 
at a Glance”. Det betyder att antalet undervisningstimmar per vecka har 
minskat i många ämnen. En ökning av ersättningen är en huvudpunkt i 
universitetets budgetunderlag till regeringen.

En ljusning kan vi se inom ämnet statistik. Samhällsvetenskapliga fakul-
tetsnämnden har ökat på grundutbildningsresurserna i detta ämne för 
att det ska få likartade förutsättningar som statistikutbildningen inom 
naturvetenskaplig fakultet. Det betyder att statistikstudenterna kommer 
att få en klar ökning av antalet undervisningstimmar per vecka. Det sker 
dock på bekostnad av utbyggnaden av antalet platser och kan bara göras 
undantagsvis, som med statistik. Vi är starkt bundna av den generellt låga 
ersättningen per student inom humaniora och samhällsvetenskap. Det be-
hövs verkligen en förstärkning, särskilt inom dessa områden.

11 april 2006
Studentkårens synpunkter
Stockholms universitets studentkår lämnar varje år en bilaga till universi-
tets årsredovisning. Bilagan innehåller både ris och ros för vår verksamhet. 
Nu har vi tagit fasta på årets bilaga och tillsammans med studentkåren 
överenskommit om följande.
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 – Frågorna om kvalitet i utbildningen, bättre högskolepedagogik, utökat 
stöd till studenter från studieovan miljö samt särskilt omfattningen och 
karaktären på undervisningen för nybörjare tas upp i det nya Kvalitets-
rådet, för att särskilt beakta förslaget om att förskjuta mer undervisning 
och särskilt grupparbeten och gruppdiskussioner till första terminen

 – Personalbyrån utreder behovet av utökat stöd från studievägledare och 
kuratorer

 – Frågan om en mer genusmedveten högskolepedagogik tas upp i det 
nya UPC-rådet

 – Studentkåren utarbetar förslag till prefektutskick om hur institutio-
nerna kan hjälpa till med att få igång ämnesråd och informera student-
representanter om styrelsearbete mm

 – Studentkårens synpunkter på det låga doktorandintaget inom huma-
niora och samhällsvetenskap, vilket beror på bristande resurser, tas upp 
i fakultetsnämnderna

 – Fakultetskanslierna utreder om och hur utlysning av antagning till fors-
karutbildningen ska stramas upp och standardiseras

 – Fakultetskanslierna överenskommer med studentkårens doktorand-
ombudsman om en för universitetet och studentkåren gemensam de-
finition av begreppet skuggdoktorand varefter eventuell förekomst av 
och åtgärder mot fenomenet skuggdoktorander tas upp i samråd med 
studentkåren.

3 maj 2006

Låga ansökningssiffror
Verket för Högskoleservice rapporterar i pressmeddelande idag ett lågt 
söktryck till universitets- och högskoleprogrammen höstterminen 2006. 
Minskningen är 9 % jämfört med föregående år. Motsvarande siffra för 
Stockholms universitet är 8 %. Om vi räknar in alla ansökningar till Stock-
holms universitets lokala antagning, vilken också innefattar enstaka kurser, 
så visar Studentbyråns beräkningar på en minskning med cirka 16, 5 % 
jämfört med föregående år. Uppsala och Linköping har gjort uppskattning-
ar i samma storleksordning. Det handlar alltså om ett nationellt fenomen. 
De flesta verkar överraskade och ingen har någon bra förklaring. Det är 
möjligt att tidningarnas i vintras omfattande negativa publicering om högre 
utbildning – bland annat flera artiklar om att det inte skulle löna sig med 
utbildning – har spelat in. Nedgången i ansökningstrycket är jämnt förde-
lad över majoriteten av alla program och kurser. De nya kurserna inom till 
exempel modevetenskap och ekonomisk psykologi har som väntat lockat 
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många sökande. Medelåldern bland de sökande har minskat. Vi får nu ana-
lysera vad de sjunkande ansökningssiffrorna kan medföra för konsekvenser 
för ekonomi och utbildningsutbud. Förhoppningsvis handlar detta om en 
tillfällig nedgång. Antalet ungdomar som lämnar gymnasieskolan kommer 
att öka och därmed rimligen också antalet sökande till högre utbildning.

17 maj 2006
Universitetskanslern i Aula Magna
Idag och i morgon har Högskoleverket sin nationella informatörskon-
ferens, i år i Aula Magna på Stockholms universitet. Universitetskansler 
Sigbrit Franke inledde med att tala om aktuella och framtida frågor. Jag 
ger några exempel. Vi får läsa mer i kommande nyhetsblad från Högsko-
leverket.

Några procentsiffror får illustrera en rad viktiga framtidsfrågor som 
Sigbrit Franke tog upp. Andelen disputerade lärare måste öka från dagens 
54 % till 7–75 % och andelen kvinnliga professorer måste öka från dagens 
16 % till jämställdhetsmålet 40 %, helst inom en tioårsperiod. Det första 
målet klarar vi redan på Stockholms universitet. Vi har 81 % disputerade 
lärare. Jag hoppas vi klarar det andra målet. Vi har idag 22 % kvinnliga 
professorer och har vidtagit ett antal åtgärder för att höja ökningstakten. 
För detta har vi till och med fått beröm på Sulf-tidningen Universitets-
lärarens ledarsida.

Sigbrit Franke anser att det så kallade 50 %-målet, dvs att halva be-
folkningen ska ha påbörjat högre studier före 25 års ålder, är bra, men 
om det ska uppnås behövs betydligt mer grundutbildningsresurser, och 
inte bara fler platser utan mer resurser per student. Hon menar också 
att regeringens mål att 1 % av BNP ska gå till forskning är för lågt satt. 
Det behövs mer resurser framförallt direkt till lärosätena, en höjning av 
basanslagen. Högskoleverkets styrelse har också sagt detta väldigt tydligt 
i en skrivelse till regeringen. Det är bra att Högskoleverket och universi-
tetskanslern säger ifrån.

Sigbrit Franke menar att lärosätena bör bli mycket bättre på att följa 
upp vad som händer med studenterna när de är klara med sin utbildning, 
i vilken utsträckning de får en för utbildningen relevant sysselsättning. Så-
dan information kan vara ett viktigt beslutsunderlag för de nya studenter 
som står i begrepp att välja utbildning och söka till universitetet. Jag håller 
med. Flera av våra institutioner gör sådana uppföljningar men vi behöver 
påbörja ett mer systematiskt uppföljningsarbete för alla utbildningar vid 
universitetet.
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7 juni 2006

Högskolemålet
Det så kallade 50 %-målet innebär att hälften av alla svenska medborgare 
ska ha påbörjat universitets- eller högskolestudier vid 25 års ålder. Idag 
ligger den siffran på cirka 45 %. Utbildningsminister Leif Pagrotsky säger 
till TT att målet måste skjutas upp ett antal år på grund av de ökade ung-
domskullarna. Målet är omdebatterat, varför just 50 %? Jag håller med 
om att frågan är berättigad men det är bra att det finns ett mål för en hög 
utbildningsnivå hos landets befolkning och liknande mål, ibland högre, 
finns i andra länder.

Utbildningsministern säger att han ska arbeta för en kraftig utbyggnad 
av antalet universitets- och högskoleplatser. Vi har redan fått informella 
frågor från utbildningsdepartementet om vi kan ta emot ytterligare platser, 
utöver den stora utökning som vi fick i förra årets budgetproposition. Det 
är möjligt att vi kan, men om regering och riksdag vill skjuta till ytterligare 
resurser för högre utbildning, och det är naturligtvis bra, så är en höjning 
av ersättningen per student (studentpengen) av mycket högre prioritet. 
Det är inte antalet studenter utan antalet lärare och undervisningstimmar 
som i första hand behöver höjas, och till det behövs en höjd studentpeng.

21 juni 2006

Nya antagningsregler
Regeringen har idag beslutat om nya antagningsregler till högskolan. 
Meritämnen införs. Det kommer att löna sig att läsa extra matematik, 
franska, tyska och spanska i gymnasiet. Det är bra men det är egendomligt 
att det inte ska löna sig att extraläsa svenska och engelska. Förmåga att 
förstå och uttrycka sig väl muntligt och skriftligt på svenska och engelska 
är betydligt viktigare för framgångsrika högskolestudier än kunskaper i 
ett tredje språk.

Regeringen inför de nya reglerna för att stimulera studier av ett tredje 
språk, men ska verkligen antagningsreglerna till högskolan användas som 
instrument i språkpolitiken? Antagningsreglerna behöver vi för att garan-
tera relevanta förkunskaper hos de som ska beredas plats. Då är det i första 
hand svenska och engelska som bör vara meritämnen.

Konkurrenskompletteringen av gymnasiebetygen genom fortsatta stu-
dier på Komvux i syfte att höja betygen kommer att stävjas, vilket är bra. 
Detta system har kritiserats i många år och utbildningsministern spende-
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rar mycket utrymme på DN Debatt för att spä på kritiken. Synd bara att 
det tagit så lång tid för regeringen att göra något åt saken, och att det ska 
ta ytterligare fyra år innan de nya reglerna träder i kraft.

20 juli 2006
Höstens antagning
I dagarna får studenterna besked om antagning till höstens utbildningar. 
Söktrycket har minskat över hela landet och även till Stockholms univer-
sitet, vilket uppmärksammats i Svenska Dagbladet. Jag har också kom-
menterat detta på bloggen i våras. Högkonjunkturen och sannolikt också 
en del negativ publicitet kring värdet av högre utbildning har spelat in. 
Samhället och framförallt de statliga arbetsgivarna – naturligtvis även 
universitet och högskolor – måste bli bättre på att premiera högre utbild-
ning. Den måste löna sig. I höst finns fortfarande lediga platser på många 
utbildningar. Det är ett tillfälle för många ungdomar att komma in på en 
högre utbildning, ett tillfälle som kanske inte kommer igen. Till nästa år 
kommer söktrycket säkert att öka igen.

1 oktober 2006
Resurstilldelning
Universitetskansler Sigbrit Franke skrev i fredags i Upsala Nya Tidning 
om akuta uppgifter för en ny utbildningsminister. Det handlar om höjd 
studentpeng, mer än 1 % av BNP i statliga resurser till forskning, fler 
disputerade lärare, fler kvinnliga professorer, profilering, kvalitetsgransk-
ning, internationell anpassning, avgränsning av de olika utbildningsan-
ordnarnas uppgifter, förbättrad samverkan mellan utbildning och arbets-
marknad, och försvar för bildning och akademisk frihet. Det är lätt att 
instämma i det mesta och det är bra att generaldirektören för regeringens 
egen myndighet Högskoleverket säger ifrån, speciellt i resursfrågan.

Sigbrit Franke vill också ha ett nytt kvalitetsrelaterat resurstilldelnings-
system. Hon menar att det nuvarande systemet motverkar profilering av 
lärosätena och leder till för stort utbud av populära utbildningar som 
inte svarar mot arbetsmarknadens behov. Jag har inget emot kvalitets-
incitament i resurstilldelningen, tvärtom, men jag vill se hur ett sådant 
system ska se ut – ingen har presenterat något konkret förslag – innan jag 
tillstyrker det framför vårt nuvarande system som bygger på studenternas 
efterfrågan. Jag menar att just det är den bästa indikatorn på den framtida 



73Grundutbildning   73

arbetsmarknadens behov. Avgående utbildningsminister Leif Pagrotsky 
har värnat om studenternas efterfrågan och jag hoppas att hans efterträ-
dare gör samma sak.

Jag tog själv upp resursfrågan i mitt tal vid doktorspromotionen i fre-
dags. Efteråt fick jag kommentaren, hur ska finansdepartementet över-
tygas om att Stockholms universitet behöver mer resurser när vi lyckats ta 
hem så många stora bidrag till starka forskningsmiljöer? Men det är just 
detta som är den viktigaste orsaken. Externfinansiärernas bidrag binder 
upp våra egna resurser. Påslaget för indirekta kostnader är i många fall 
otillräckligt och flera finansiärer kräver omfattande motfinansiering av 
universitetet, en del är till och med skyldiga att göra detta för vissa bidrag. 
Den nya trenden med stora bidrag till dagens starka forskningsmiljöer 
kräver höjda fakultetsanslag särskilt till de lärosäten som får dessa bidrag, 
om nya starka forskningsmiljöer ska kunna växa fram.

12 januari 2007
Yrkesutbildningar
En statlig utredning föreslår en ny organisation för yrkesutbildningarna. 
Det behövs. Universitet och högskolor varken kan eller ska ta hand om 
alla yrkesutbildningar. Våra utbildningar ska som det står i högskolelagen 
vila på vetenskaplig grund och bedrivas i nära samband med forskning-
en. Det är inte rimligt att upprätthålla en sådan ambitionsnivå för alla 
eftergymnasiala utbildningar. Det finns dock flera yrkesutbildningar där 
vetenskaplig grund och forskningsanknytning är en förutsättning. Det är 
yrkesutbildningar som absolut hör hemma på universitet och högskolor. 
Dit hör till exempel psykolog och socionom, två stora yrkesutbildningar 
vid Stockholms universitet. Dit hör också lärarutbildningen, även om 
forskningsanknytningen än så länge är svag. Det blir en viktig uppgift 
för Stockholms universitet att stärka den utbildningsvetenskapliga forsk-
ningen, och vi kommer att avsätta stora resurser till denna när vi nästa år 
får ta ansvaret för lärarutbildningen i Stockholm.

23 januari 2007

Högkonjunktur och studenttillströmning
Söktrycket till universitet och högskolor sjönk kraftigt förra våren och 
var även vid höstens ansökningsomgång förhållandevis lågt. En viktig 
orsak tycks vara den rådande högkonjunkturen. Det finns gott om jobb 
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och då väljer man ofta arbete direkt istället för utbildning – se till exempel 
inslaget i Ekot i Sveriges Radio idag. Det sjunkande söktrycket har medfört 
att vi – i likhet med de flesta lärosäten – inte klarat utbildningsuppdraget 
för 2006. Detta medför inga omedelbara ekonomiska konsekvenser, 
eftersom vi kan balansera underprestationen 2006 med lika stor mängd 
sparade överprestationer i grundutbildningen tidigare år. Problemet är hur 
vi i rådande högkonjunktur med vikande studenttillströmning ska klara 
utbildningsuppdraget och säkra grundutbildningsanslaget för år 2007. Då 
har vi inte längre några sparade prestationer att falla tillbaka på. Det är viktigt 
att informera om universitetsutbildningens möjligheter. Naturvetarna har 
till exempel i sin nya utbildningskatalog arbetsmarknadsinformation och 
siffror som visar att de flesta som tidigare utexaminerats har ett relevant 
arbete. Enheten för kommunikation och samverkan kommer att utöka den 
universitetsgemensamma informationen via nätet och genom annonser. Vi 
måste alla, på universitets-, fakultets- och institutionsnivå, inför vårens 
ansökningsomgång intensifiera ansträngningarna att få många sökande 
till våra utbildningar.

28 februari 2007
Takbeloppet
Som jag tidigare skrivit i blogg 19/2 fick universitetet ett positivt resultat 
för år 2006 samtidigt som vi inte nådde takbeloppet i grundutbildningen. 
Jag har sett att samma inträffat vid Lunds universitet, och jag tror också vid 
andra lärosäten. Plusresultatet sammanhänger delvis med att vi för år 2006 
kunnat tillgodoräkna tidigare års sparade överprestationer i grundutbild-
ningen. Det kan vi inte räkna med under 2007 och kommande år. Vi kan inte 
heller räkna med att nå upp till det höga takbeloppet i grundutbildningen. 
Jag och många med mig har tidigare uttryckt detta som att universitetet inte 
klarar sitt utbildningsuppdrag. Jag måste korrigera mig beträffande detta 
uttryckssätt. Vi har inget formellt uppdrag att prestera grundutbildning som 
når upp till takbeloppet. Vi har ett uppdrag att klara en viss volym natur-
vetenskaplig grundutbildning (minst 3700 helårsstudenter) och det har vi 
klarat. Takbeloppet däremot innebär inget uppdrag utan är just ett takbe-
lopp, den maximala ersättning vi kan få för grundutbildningen. Vi måste 
inte dimensionera grundutbildningen för att nå takbeloppet. Vi, och då 
handlar det framförallt om fakultetsnämnderna, som fördelar grundutbild-
ningsresurser till institutionerna, kan välja en mindre volym, men då också 
budgetera och planera för att en del av takbeloppet ska betalas tillbaka.
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20 april 2007

Studentspegeln
Högskoleverket har publicerat sin stora intervjuundersökning Student-
spegeln. Den förra kom 2002. Det är ett viktigt dokument som vi har all 
anledning att studera och begrunda. Det som särskilt uppmärksammats, 
både av Högskoleverket och i media, är det faktum att många studenter 
anser att studierna inte kräver heltid. Detta sammanhänger framförallt 
med att studentpengen urholkats. För många utbildningar har vi inte råd 
med att ge mer än ett litet antal undervisningstimmar i veckan. En annan 
bidragande orsak är att studentunderlaget idag är mycket större än tidigare 
och studenterna kan mindre när de lämnar gymnasiet än vad de kunde 
tidigare. En större spridning på förkunskaper och studieförutsättningar 
bland studenterna har framtvingat en anpassning av kraven. Det medför 
naturligtvis att ett antal duktiga studenter klarar studierna på deltid. Det 
är också så att många studenter tvingas arbeta på deltid för att klara 
sin försörjning. Det går inte att leva på studiemedlen. Antingen får man 
förlita sig på besparingar eller ekonomiskt stöd från föräldrar och andra, 
eller så måste man arbeta samtidigt med studierna. Studier på heltid eller 
ej är dock inte bara en ekonomisk fråga. Vi bör fråga oss om vi ställer 
tillräckliga krav på studenterna. Det kan vi göra nu när vi ändå är i färd 
med att formulera förväntade studieresultat för alla kurser och program 
enligt Bolognasystemet.

2 maj 2007

Ansökningssiffror
Antalet ansökningar till höstterminen vid Stockholms universitet har 
stigit med 19 % eller nära 5800 personer jämfört med förra året. De 
nya mastersprogrammen har lockat drygt 500 sökande. Förra årets svaga 
ansökningstryck har alltså vänt trots fortsatt rådande högkonjunktur. Vi 
har i år sluppit fjolårets negativa skriverier i media om värdet av högre 
utbildning. Det är glädjande att ansökningstrycket och efterfrågan på 
högre utbildning nu åter vänt uppåt. Vi måste sannolikt ändå inrikta oss 
på och budgetera för en volym på grundutbildningen som ligger något 
under vårt takbelopp.
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21 maj 2007

Rankning av universitet och högskolor
Jag har tidigare efterlyst en tydligare rankning av universitets- och högsko-
lors grundutbildning i olika ämnen. Den finns implicit i Högskoleverkets 
utmärkta ämnesutvärderingar men universitetskansler Sigbrit Franke har 
hela tiden sagt nej till rankning. I ett PM 070316 till utbildningsdeparte-
mentet om hur resurstilldelningen i grundutbildningen ska kunna kvali-
tetsrelateras skriver HSV att det skulle kunna göras utifrån HSVs ämnes- 
och programutvärderingar och att ”av många skäl kan det kanske vara 
det mest rimliga sättet att fördela resurser”. Jag håller med. Dessutom, om 
utvärderingarna är den mest rimliga basen för statsmakternas resursför-
delning så borde de väl också vara värdefull information för studenternas 
lärosätesval. Utbildningsministern är uppenbarligen av samma åsikt. Han 
efterlyser i intervju med TT en tydligare rankning baserad på HSVs utvär-
deringar. Vi får se om tillträdande universitetskansler Anders Flodström 
håller med ministern eller med sin företrädare.

12 september 2007

Studentpengen
Anslaget till grundutbildningen höjs med 240 miljoner kr från och med 
nästa år meddelas nu från regeringen. Fördelningen görs främst till hu-
maniora och samhällsvetenskap vilket innebär att Stockholms universitet 
får en förhållandevis stor andel, närmare 28 miljoner kr, eftersom vi har 
omfattande undervisning inom dessa områden. Det är ändå för lite. Vårt 
totala grundutbildningsanslag överstiger en miljard kr, varför höjningen 
utgör ett par procent. Det hjälper till att täcka lönekostnadsökningarna – 
vilket den årliga pris- och löneomräkningen som bekant inte gör – och kan 
därmed bromsa upp den sedan länge pågående urholkningen av grund-
utbildningen.

Nu är det ju meningen att pengarna ska satsas där ersättningen per stu-
dent (studentpengen) är som lägst. Regeringen skriver i pressmeddelandet 
att pengarna ska räcka till en drygt tioprocentig höjning inom humaniora 
och samhällsvetenskap. I pressmeddelandet noteras att det finns utbildning-
ar där pengarna bara räcker till ett fåtal undervisningstimmar i veckan. Då 
är också 10 % en för liten höjning. Jag instämmer med Sveriges förenade 
studentkårer i deras kommentar.

Den förra regeringen genomförde en omfattande utbyggnad av grund-
utbildningen vid universitet och högskolor men det var en satsning på 



77Grundutbildning   77

antalet platser, inte på ersättningen per student, som under lång tid legat 
kvar på en alltför låg nivå. Till slut blev utbyggnaden så stor att antalet 
platser nu överstiger efterfrågan. Det innebär att universitet och högskolor 
kan komma att behöva betala tillbaka cirka en miljard i grundutbildnings-
medel till statskassan. Lars Leijonborg har upprepade gånger förklarat att 
han velat använda dessa pengar för att höja studentpengen och därmed 
kvaliteten i grundutbildningen. Men varför bara en fjärdedel av denna 
miljard? Vart tar resten av pengarna vägen?

13 september 2007
Studenttillströmning
Det är inte lätt att bedöma hur det gått med studenttillströmningen till 
höstens utbildningar. Antalet sökande till Stockholms universitet har ökat 
med nära en tredjedel, men det sammanhänger nog mest med det nya na-
tionella antagningssystemet. Antalet antagna studenter är färre än antalet 
platser, men förefaller ändå vara något fler än förra hösten. Det är inte 
heller enkelt att jämföra mellan åren eftersom utbildningsutbudet ändrats 
betydligt bl a genom Bolognaprocessen. De nya masterutbildningarna har 
lockat en hel del studenter, t ex statsvetenskap med 63 antagna, men det 
finns också masterutbildningar som ställts in p g a för få sökande. Utfallet 
för masterutbildningarna som helhet får väl ändå betraktas som godkänt 
med tanke på att de är nya och därmed tämligen okända utbildningar. Det 
är glädjande att vi fått många utländska masterstudenter. Prognosen för 
2007 års grundutbildning totalt visar på att vi hoppas vända nedgången 
med 3 % från 2005 till 2006 med en uppgång på 1.5 % från 2006 till 
2007. En liknande vändning finns t ex vid Uppsala och Göteborgs uni-
versitet. Det är ändå så att det kommer att fattas kanske 75 miljoner kr 
till det s k takbeloppet för Stockholms universitet och över en miljard för 
hela landet, vilket framgår av siffror från Högskoleverket. Det är pengar 
som går tillbaka till statskassan och som i sin helhet skulle behövas för att 
höja kvaliteten i grundutbildningen (se gårdagens blogg).

6 november 2007

Kvalitetsrelaterade utbildningsresurser
De första kommentarerna kring Resursutredningens förslag har hand-
lat om resurstilldelningen för utbildning. Kvantitetsmått i utbildningen 
(antalet helårsprestationer) ska avskaffas och kvalitet ska istället styra 
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resurstilldelningen, sägs det. Det låter bra men så enkelt är det inte. Re-
sursutredningen föreslår att lärosätenas anslag för utbildning (och forsk-
ning) ska omprövas vart fjärde år. En del av resurserna ska omfördelas 
efter s k lärosätesutvärderingar. Dessa utvärderingar handlar dock inte om 
utbildningarnas faktiska kvalitet, utan om lärosätenas arbete med kvali-
tet, samverkan och strategier. Avgörande för resurstilldelningen blir inte 
kvaliteten i utbildningen utan i vilken utsträckning lärosätet lyckas över-
tyga en s k lärosätespanel om att man jobbar med frågan. Samtidigt ska 
lärosätenas incitament att hjälpa studenterna att verkligen bli färdiga med 
studierna, helårsprestationerna, tas bort. Det viktiga blir att studenterna 
är registrerade (antalet helårsstudenter), inte att de blir färdiga (antalet 
helårsprestationer). Jag kan se framför mig hur man efter ett antal år med 
ett sådant system tvärtemot dagens debatt skulle resa krav på att införa 
ett kvantitetsrelaterat mått i resurstilldelningen för att stimulera lärosätena 
att hjälpa studenterna att bli färdiga. Vi måste fundera på detta. Resurs-
utredningens förslag är ingen patentlösning.

7 november 2007
Utbildningsresurser igen
Högre utbildning skrivs det nu om i tidningarna och det är bra. Problemen 
handlar dock inte om resurstilldelningssystemets konstruktion, utan om 
den låga ersättningen per student. Under många år har antalet platser vid 
universitet och högskolor byggts ut, nu till en nivå som överstiger studen-
ternas efterfrågan, samtidigt som ersättningen per student urholkats. Nu 
betalar universitet och högskolor tillbaka en dryg miljard till staten per år i 
utbildningsresurser på grund av outnyttjade platser. Det är pengar som riks-
dagen anslagit för högre utbildning men som finansdepartementet nu inkas-
serar till statskassan för andra ändamål i stället för att höja ersättningen per 
student. Det är där problemet ligger, inte i resurstilldelningssystemet i sig.

5 december 2007
Utbildningsutskottet
Jag har läst utbildningsutskottets betänkande. Det innehåller som väntat 
stöd för regeringens förslag. Total enighet finns också om integrering av 
Lärarhögskolans verksamhet i Stockholms universitet. Beträffande forsk-
ning vill oppositionen satsa mer än regeringen, och så brukar det vara – 
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oppositionen har ju inget finansdepartement som håller igen. Det är också 
ett mellanår i år. Det avgörande är vad som tillskjuts genom forskningspro-
positionen nästa år. Beträffande högre utbildning vill socialdemokraterna 
utöka antalet högskoleplatser med 7500, vilket motsvarar 525 mkr per 
år i höjt takbelopp (om man räknar på samma sätt som vid socialdemo-
kraternas tidigare utbyggnad av antalet platser). Jag begriper inte vitsen 
med detta förslag. Lärosätena betalar ju redan tillbaka dubbelt så mycket 
i outnyttjat takbelopp. Det är pengar som riksdagen anslagit till högre 
utbildning men som förs tillbaka till statskassan för andra ändamål. Att 
öka på den transfereringen med ytterligare en halv miljard gagnar inte 
den högre utbildningen. Motiveringen till att utöka antalet platser är att 
studentkullarna och därmed söktrycket kommer att öka de kommande 
åren, men enligt den statistik jag sett presenteras av Högskoleverket är 
den ökningen bara tillfällig och inte större än att den kan hanteras inom 
nuvarande takbelopp. Det utbildningsutskottet borde reagera på är istället 
den alltför låga ersättningen per student. Den ökning som regeringen före-
slår är alldeles för liten och motsvarar bara en liten del av tillbakabetalat 
takbelopp.

10 mars 2008
Ranking
Tidskriften Fokus har en stort upplagd artikel om universitets- och hög-
skoleutbildningar och om ranking av lärosäten. Det är utmärkt att Fokus 
tar upp den högre utbildningen, vi behöver uppmärksamhet, inte bara för 
att få fler sökande utan för att få stöd för en höjning av den statliga resurs-
tilldelningen för högre utbildningen, den så kallade studentpengen, som 
under lång tid inte hängt med i kostnadsutvecklingen. Det är bra att Fokus 
redovisar flera rankningar, de kan nämligen se ut i stort sett hur som helst 
beroende på hur man mäter. Stockholms universitet kommer väl ut bland 
annat i Högskoleverkets sammanställning av alla ämnesutvärderingar, 
som också finns redovisad. Jag skulle vilja tillägga att många lärosäten 
inte är jämförbara. Specialhögskolor och fackuniversitet som Handels-
högskolan, Karolinska institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet har alla 
särskilda professionsutbildningar inom ett jämförelsevis begränsat område 
och borde snarare jämföras med fakulteter eller institutioner vid de stora 
universiteten med sitt stora utbud av olika utbildningar inom flera fakul-
teter och vetenskapsområden.
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3 april 2008

Likabehandlingslagen
Lagen (2001: 1286) om likabehandling av studenter i högskolan ska mot-
verka diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, re-
ligion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. 
Riksdagens utbildningsutskott hade idag en hearing om denna lag och dess 
tillämpning. Närvarande var representanter för de fyra ombudsmanna-
myndigheterna (JämO etc.), utbildningsdepartementet, Sveriges Förenade 
Studentkårer (SFS), Sveriges Universitetslärarförbund (SULF) samt Sveri-
ges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF). Jag var där som SUHFs 
representant och fick som enda deltagare från lärosätena många frågor.

Ombudsmännen konstaterade att lagen medfört att frågorna nu upp-
märksammas mycket mer av lärosätena. Ännu fler insatser, framförallt 
information om lagen till studenterna efterfrågades bland annat av SFS 
ordförande. Jag påpekade att även om lagen och dess sakinnehåll är riktig 
och rätt så är det viktigt att hålla i minnet att de efterfrågade insatserna ska 
betalas av studentpengen. Vi har inget särskilt anslag för dessa frågor. En 
handläggare mer på förvaltningen för att klara de ökade krav som nya la-
gar, ombudsmännen och andra myndigheter och organisationer ställer på 
lärosätena är också en lärare mindre i föreläsningssalar och seminarierum.

En annan fråga som ställdes var om likabehandlingslagen försvårat 
arbetet med breddad rekrytering i den meningen att lärosätena tvekar 
att använda alternativt urval vid antagningen. Svaret på den frågan är ja. 
Lagen och dess tillämpning i den så kallade Uppsaladomen, där Uppsala 
universitet fälldes för kvotering vid antagning till juristutbildningen, gör 
att lärosätena ofta avstår från alternativt urval eftersom det är oklart var 
gränsen går mellan förbjuden kvotering och åtminstone i teorin tillåtet 
men i praktiken kanske otillåtet alternativt urval.

Likabehandlingslagen har fått ett stort utrymme i debatten bland annat 
genom artiklarna av Maciej Zaremba i Dagens Nyheter. Lärosätena ska 
enligt lagen utreda omständigheterna ifall det blir känt att en student anser 
sig ha blivit utsatt för sådana trakasserier som avses i lagen. Det räcker 
med att studenten säger sig vara kränkt. Det handlar ändå om förhållan-
devis få fall. Antalet ärenden under pågående utredning vid Stockholms 
universitet, med 52000 studenter, är 14. Från landets 291000 studenter 
inkom år 2006 till de fyra ombudsmännen 29 anmälningar. Man kan na-
turligtvis hävda att det beror på att studenterna inte känner till lagen. Å 
andra sidan är det så att majoriteten av alla de anmälningar som faktiskt 
inkommer avskrivs sedan utredning konstaterat att trakasserier inte kan 
sägas ha förekommit.
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28 april 2008

Ansökningssiffror
Siffrorna från vårens ansökningsomgång till höstens utbildningar börjar 
nu strömma in. Glädjande nog visar dessa en betydande ökning jämfört 
med förra året. Ökningen för Stockholms universitet är nära 40 %. Knappt 
hälften av denna ökning sammanhänger med att universitetet tagit över 
lärarutbildningen i Stockholm men den reella ökningen i söktrycket ligger 
ändå på drygt 20 %. Populärast av alla utbildningar i landet är juristpro-
grammet vid Stockholms universitet, med flest ansökningar. Tittar man 
på förstahandsval så toppar en distanskurs i digital bildbehandling vid 
Jönköpings högskola.

Program och kurser med största antalet ansökningar
Juristprogrammet vid Stockholms universitet 4940 ans
Läkarprogrammet vid Karolinska institutet 4656 ans
Civilekonomprogrammet vid Stockholms universitet 4431 ans
Juristprogrammet vid Uppsala universitet 4268 ans
Läkarprogrammet vid Uppsala universitet 4115 ans

Program och kurser med största antalet förstahandsval
Digital bildbehandling vid Jönköping högskola 2661 1: a val
Läkarprogrammet vid Karolinska institutet 1738 1: a val
Juristprogrammet vid Stockholms universitet 1469 1: a val
Ekon kandidatprogrammet vid Handelshögskolan 1295 1: a val
Civilekonomprogrammet vid Stockholms universitet 1240 1: a val

20 maj 2008

Kvalitetsrelaterad resurstilldelning
Utbildningsdepartementet har i maj kallat till en hel serie samtal med 
före-trädare för lärosätena. Det handlar framförallt om framtida system 
för resurstilldelning i grundutbildning och forskning. De inkomna remiss- 
svaren på resursutredningens förslag redovisas och statssekreteraren efter-
hör lärosätesrepresentanternas synpunkter i olika frågor. Dagens samtal, 
från vilket jag just återvänt, handlade om resurstilldelning i grundutbild-
ningen. Statssekreterare Peter Honeth var noga med att påpeka att ing-
enting är bestämt, dock klargjorde han att en viss del av resurserna ska 
fördelas efter någon form av kvalitetsmätning. Rätt skarp kritik riktas från 
lärosätena mot det förslag som Högskoleverket fört fram i ett pm bifogat 
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verkets eget remissvar till resursutredningen. Lärosätena är angelägna om 
att det verkligen blir kvalitet i utbildningsresultatet som styr en eventuell 
sådan resurstilldelning. Det förefaller nu som om departementet tänker 
arbeta vidare med frågan i samarbete med representanter för lärosätena, 
och det är ett välkommet besked.

29 maj 2008

Lärarnas arbetssituation
Frihetens pris – ett gränslöst arbete är den fyndiga titeln på en rapport 
från Högskoleverket där vardagen beskrivs för ett 20-tal universitets- och 
högskoleanställda som intervjuats om sin arbetssituation. Rapportens 
slutsatser är föga överraskande: arbetsveckan omfattar drygt 50 timmar 
och kraven ökar samtidigt som resurstilldelningen i grundutbildning och 
forskning inte hänger med – det senare framgår av Högskoleverkets och 
Vetenskapsrådets återkommande analyser av resursutvecklingen. Jag hoppas 
rapporten kan bli ytterligare ett verktyg för utbildningsdepartementet i 
förhandlingarna med finansdepartementet om utökade resurser till högre 
utbildning och forskning. Rapporten påpekar också att det finns en del 
lärosätena kan göra internt, bland annat stödja och utveckla ledningen av 
institutionerna. Jag håller med om detta. Vi gör just nu en stort upplagd 
översyn av universitetets administrativa stödprocesser i syfte att optimera 
dessa inför framtiden.

11 september 2008

Grundutbildningsresurser
Högskoleverket har sammanställt lärosätenas prognoser för hur stor del 
av grundutbildningsanslaget som kommer att utnyttjas kommande år. Sta-
tens resurstilldelning för högre utbildning är så konstruerad att lärosätena 
får tilldelat ett maximibelopp (takbelopp) för utbildning av ett visst antal 
studenter. Om så inte kan ske måste en del av detta belopp betalas tillbaka. 
Det gör nästan alla lärosäten på grund av att utbudet av platser i de flesta 
fall är större än efterfrågan. Lärosätena kommer att betala tillbaka cirka 
en miljard för outnyttjade platser under 2008. Det är pengar som riks-
dagen anslagit till högre utbildning och som bokförs som sådana i stats-
budgeten, men de går i själva verket tillbaka till finansdepartementet att 
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användas för andra ändamål. Universitetskansler Anders Flodström har 
helt rätt i sin kommentar, använd pengarna till att höja ersättningen per 
student istället, de har ju från början avsatts för den högre utbildningen.

24 september 2008
Grundutbildningsresurser
Jag har idag besökt Institutionen för biologisk grundutbildning, och då var 
naturligtvis grundutbildningsresurserna ett diskussionsämne. Som bekant 
har nuvarande och föregående regering gjort mycket litet åt dessa. Inte heller 
i budgetpropositionen i måndags finns någon höjning av ersättningen per 
student, den s k studentpengen. I praktiken är grundutbildningen i biologi 
och många andra ämnen subventionerad av forskningsmedel, framför allt 
genom att lärarna undervisar på tid som egentligen ska vara till forskning. 
Denna subvention, som förekommer på de flesta universitet, kommer inte 
att kunna fortsätta då Riksrevisionens krav på tydligare intern styrning 
och kontroll kommer att slå igenom med den nya redovisningsmodell som 
ska införas på lärosätena. Då måste användningen av de skilda anslagen 
för grundutbildning respektive forskning (och forskarutbildning) hållas 
isär. Det understryker än mer vikten av att regeringen verkligen tar itu 
med den underfinansierade grundutbildningen.

4 oktober 2008

Ranking
Det har kommit två nya rankingar av Sveriges universitets- och högskolor. 
Fokus ranking är gjord av tre veteraner som tillsammans kallar sig Urank. 
Stockholms universitet klarar sig dåligt när det gäller grundutbildningen 
– tvärt emot Högskoleverkets utvärderingar – men bra vad avser forskning-
en. Vi ska naturligtvis titta på och lära av det underliggande materialet. Jag 
tar dock den sammanfattade rankingen med en stor nypa salt. Det går att 
få i stort sett vilken ranking man vill, bara man stoppar in passande under-
liggande data. Högskolan i Halmstad har gjort en annan ranking och där 
hamnar de små högskolorna först, tvärt emot resultatet i Fokus ranking.
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13 januari 2009

Grundutbildningsanslaget
Dagens Nyheter skrev igår om det urholkade grundutbildningsanslaget och 
den låga studentpengen (ersättningen per student) som leder till allt färre 
undervisningstimmar. Högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg 
svarar idag i DN att lärosätena kan spara mer på administration och lo-
kaler och att en kvalitetspremie ska införas. Det är inga övertygande lös-
ningar. Både den nuvarande och den föregående regeringen har hittills visat 
ett mycket litet intresse för problemet med den urholkade studentpengen. 
Beskrivningen i DN-artikeln är faktiskt korrekt. Socialdemokraterna har 
också reagerat på DN-artikeln och gått ut med ett pressmeddelande om att 
man vill höja studentpengen. Det är bra att man äntligen ändrat ståndpunkt 
i denna fråga. Hittills har socialdemokraterna precis som den nuvarande 
regeringen deklarerat att en höjning av studentpengen inte är aktuell.

22 januari 2009

Utbildningsplatser
Regeringen har beslutat flytta ett antal utbildningsplatser till Göteborgs uni-
versitet och flera högskolor i Syd- och Västsverige. Stockholms universitet är 
ett av de lärosäten som får lämna ifrån sig platser. Det är en riktig åtgärd. 
Rent tekniskt går det till så att takbeloppen justeras. Stockholms universitets 
takbelopp minskar med cirka 11 mkr. Det är ingen stor dramatik i detta, 
eftersom vårt takbelopp=antalet platser i dagsläget ändå är för högt i för-
hållande till studenternas efterfrågan. Vi får betala tillbaka cirka 165 mkr 
för år 2008. Det är bättre att en del av dessa pengar går till fler platser vid 
andra lärosäten än att de ska gå tillbaka till statskassan. Ännu bättre vore 
om de outnyttjade takbeloppen också omvandlades till en höjd studentpeng.

13 februari 2009

Utbildningskatalogen
Jag fick idag den nya utbildningskatalogen för Stockholms universitet. 
Den innehåller 200 program och 1900 kurser. När jag bläddrar i den 
blir jag påtagligt påmind om omfattningen på vår verksamhet. Nu, med 
lärarutbildningen inom universitetet, har vi blivit landets största univer-
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sitet räknat i antalet studenter. Och om det fanns en katalog med alla 
våra forskningsprojekt så skulle den bli lika tjock. Jag noterar det som en 
påminnelse om forskningsanknytningen i våra utbildningar.

30 april 2009

Söktryck
Ansökningstrycket till Stockholms universitet har ökat med 10.6 % vilket 
är glädjande. Det ligger nära riksgenomsnittet och är naturligtvis en följd 
av de bistra tiderna på arbetsmarknaden. Vi har också landets två mest 
eftersökta utbildningar, räknat i totalt antal sökande. Det är juristutbild-
ningen med 5926 sökande följd av civilekonomutbildningen på andra 
plats. På tredje och fjärde plats kommer juristutbildningen vid Uppsala 
universitet och läkarutbildningen vid Karolinska institutet. Går man på 
antalet förstahandssökande blir rangordningen lite annorlunda, då toppar 
läkarutbildningen på Karolinska följd av juristutbildningen i Stockholm 
på andra plats samt ekonomie kandidatutbildningen vid Handelshög-
skolan och civilekonomutbildningen vid Stockholms universitet på tredje 
respektive fjärde plats. Tittar man på fristående kurser toppar två kurser 
i fotografi respektive bildbehandling vid Högskolan i Jönköping, enligt 
uppgift åtminstone delvis sammanhängande med att studenterna vid dessa 
kurser gratis förses med dyrbar programvara. Det är många som frågar 
vilken utbildning som har flest antal sökande per plats, men den frågan 
kan inte med säkerhet besvaras. Det är i alltför många fall inte fastställt 
hur många platser det blir på en viss utbildning.

1 maj 2009

Bloggkommentarer
Min uppgift i gårdagens blogg om gratis programvara vid två fristående 
kurser i Jönköping har orsakat en flod av bloggkommentarer. Jag ber de 
som tagit illa upp av mitt inlägg om ursäkt och beklagar om uppgiften om 
gratis programvara är felaktig. Jag har fått den av en student (vars namn 
jag inte tänker uppge). Om det nu skulle finnas gratis programvara eller 
annat material som sammanhänger med en kurs så har jag dock svårt att se 
varför det skulle uppfattas som en muta. Det vore väl alldeles utmärkt om 
studenterna slapp betala för dyrbart kursmaterial. Flera kommentatorer 
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är upprörda över att deras inlägg inte publiceras omedelbart. Det beror 
på att de måste godkännas av mig först. Jag får ett automatiskt e-post-
meddelande om inkommet inlägg så fort det kommit in. Jag kollar i regel 
e-posten varje dag och godkänner kommentarerna så fort jag sett dem. 
Denna rutin är ingen censurfunktion utan en säkerhetsfunktion för att 
jag ska kunna stoppa eventuellt stötande eller direkt olämpligt material. 
Detta har dock aldrig inträffat. Jag lägger ut alla inkomna kommentarer, 
med något enstaka undantag där den som skrivit kommentaren tagit upp 
något helt annat ämne eller ställt någon i sammanhanget helt irrelevant 
fråga. Dessa personer har, i den mån det gått att nå dem, fått svar direkt. 
Det finns 10 inkomna kommentarer till gårdagens blogg. Det är möjligt 
att flera försökt kommentera. Jag vet inte om det finns någon teknisk spärr 
mot fler kommentarer, men jag ska kontrollera det på måndag.

12 maj 2009

SUHFs rektorsmöte
Jag befinner mig på SUHFs rektorsmöte i Skanör. Vid dessa möten utbyts 
information och informella diskussioner om gemensamma problem äger 
rum mellan rektorerna. Flera rektorer sitter med i nationella arbetsgrupper 
och referensgrupper för utveckling av olika frågor på t ex Högskoleverket 
och Utbildningsdepartementet. Vi väntar alla på ett antal politiska beslut 
rörande grundutbildningen. Det handlar om anmälningsavgifter respek-
tive studieavgifter för utländska studenter, ett kvalitetsrelaterat resurstill-
delningssystem i grundutbildningen och en ny lärarutbildning. En kort 
sammanfattning av läget i dessa frågor är att det mesta är mycket oklart. 
Anmälningsavgifter till antagningen höstterminen 2010 kommer att utre-
das. Frågan är hur det ska kunna fungera när mycket informationsmaterial 
trycks ett år i förväg. Hur avgiftssystemet för utländska studenter ska se ut 
förefaller mer oklart än någonsin. Beträffande kvalitetsrelaterat resurstill-
delningssystem så har Högskoleverket gjort ett förslag – ett antal rektorer 
har medverkat som referensgrupp – som baserar sig på såväl förutsätt-
ningar för kvalitet i utbildningen (t ex lärarkompetens) som studenternas 
kunskaper efter genomgången utbildning, men det återstår att se om detta 
är vad den politiska ledningen i departementet vill ha. Remiss-svaren på 
Lärarutbildningsutredningen är splittrade men det förefaller ändå sanno-
likt att lärarutbildningen kommer att reformeras ungefär i enlighet med 
utredningsförslaget. Vi får vänta till hösten för svar på dessa frågor.
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17 juni 2009

Ny minister
Folkpartisten Tobias Krantz blir ny högskole- och forskningsminister. 
Han har doktorsexamen vilket är utmärkt; den kvalifikationen borde fin-
nas hos många fler ministrar och statliga chefer. Av presskonferensens 
korta uttalanden framgick att Tobias Krantz tänker fortsätta driva Lars 
Leijonborgs frågor. Nu gäller det framförallt grundutbildningen där Ut-
bildningsdepartementet och Högskoleverket planerar för ett kvalitetsut-
värderingssystem som ska ligga till grund för omfördelning av cirka 3 
% av grundutbildningsmedlen. Närmare 1000 lärare vid universitet och 
högskolor kan förväntas bistå en vecka per år med utvärderingarna. Det 
vore bättre att lärarna fick ägna den tiden till undervisning istället. Det som 
nu i första hand behövs för den högre utbildningen är inte en marginell 
kvalitetspremie till priset av en tidskrävande utvärderingsapparat, utan 
en generell höjning av ersättningen per student så att vi får till stånd ett 
rimligt antal undervisningstimmar, särskilt inom humaniora och samhälls-
vetenskap. Denna viktiga reform har varken föregående eller nuvarande 
regering prioriterat. Jag hoppas Tobias Krantz klarar den uppgiften.

26 augusti 2009

Fler utbildningsplatser
Regeringen släppte idag en budgetnyhet, en inte oväntad satsning på ut-
bildning, bland annat 10000 nya platser inom högre utbildning. Stock-
holms universitet tilldelas 550 nya platser, men ersättningen per plats är 
låg och för vår del uträknad med hänsyn till vår stora andel studenter inom 
humaniora och samhällsvetenskap, det område inom vilket studentpengen 
som bekant är särskilt låg. Ersättningen varierar alltså med lärosäte. Utök-
ningen är temporär och går till så att det s k takbeloppet höjs, för Stock-
holms universitet med knappt 40 mkr, under 2010 och 2011 varefter det 
återgår till dagens nivå 2012. Satsningen är en begriplig åtgärd i dessa tider 
av hög arbetslöshet samtidigt som jag är besviken på att den sedan många 
år önskade höjningen av den låga ersättningen per student fortfarande 
uteblir. Jag hälsade idag alla nya studenter välkomna i ett absolut fullsatt 
Aula Magna, vilket var fantastiskt, men kunde sålunda tyvärr inte utlova 
någon utökning av antalet undervisningstimmar.
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1 september 2009
Förkunskapskrav
DN skriver idag att lärosätena kraftigt sänker förkunskapskraven för att 
få fler studenter till naturvetenskapliga utbildningar. Samhället behöver 
naturvetare och regeringen har satt upp mål för lärosätena att utbilda ett 
visst antal naturvetare. Lärosätena vidtar naturligtvis flera olika åtgärder 
för att få fler studenter till sina naturvetenskapliga utbildningar, så som 
också beskrivs i artikeln. En åtgärd kan vara att ändra utbildningarnas 
innehåll för att locka fler studenter, och då anpassas också förkunskaps-
kraven till innehållet. Utbildningarnas innehåll kan sålunda variera betyd-
ligt mellan lärosätena, vilket också uppmärksammas i artikeln. Så måste 
det nog vara. Man kan inte räkna med att utbildningarnas innehåll ska 
vara likformigt mellan de olika lärosätena med sina olika förutsättningar. 
Miljöutbildningarna är ett exempel. Det förekommer också att kraven 
höjs. Stockholms universitet höjer nästa år förkunskapskraven till sjuk-
husfysikerprogrammet och kandidatprogrammet i miljövetenskap.

12 oktober 2009
Grundutbildningsresurser
Rektor Lars Ekedahl på Högskolan Väst argumenterar i Göteborgs-Posten 
emot regeringens tilltänka planer på resurstilldelning i grundutbildningen 
kopplad till Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar. Om man ser till hur 
Stockholms universitet hittills klarat verkets granskningar finns anledning att 
tro att vi skulle gynnas av ett sådant system, men jag kan inte göra annat än 
att instämma i Lars Ekedahls invändningar. Jag menar också att incitamenten 
för att arbeta med hög kvalitet är fullt tillräckliga – vi får ju inga studenter 
annars – utan att de ska behöva utökas med ett komplicerat och dyrbart kva-
litetsrelaterat resurstilldelningssystem. Det är bättre om regeringen använder 
pengarna till en höjning av ersättningen per student inom de sämst betalda 
utbildningarna där antalet lärarledda timmar nu blivit alltför lågt.

16 november 2009
Undervisningstäthet
Dagens Eko har gjort ett reportage om det låga antalet undervisnings-
timmar i humaniora och samhällsvetenskap, åtta timmar per vecka är 
en vanlig siffra. Problemet är välkänt och sammanhänger med statens 
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låga ersättning per student, studentpengen, inom detta vetenskapsområde. 
Stockholms universitet har nyligen gjort en undersökning av undervis-
ningstätheten på humanistisk och naturvetenskaplig fakultet 2002 respek-
tive 2008. Skillnaderna är små och något annat är väl inte att förvänta sig 
eftersom studentpengen i stort sett varit oförändrad. En viss förstärkning 
skedde till samhällsvetenskap 2007 och Sveriges Förenade Studentkårer 
– där dock Stockholms Universitets Studentkår inte är med – menar att 
pengarna inte gått till mer undervisning. Förstärkningen på Stockholms 
universitet utgjorde ungefär 1.5 % av grundutbildningsanslaget inom sam-
hällsvetenskap, så någon mätbar effekt på undervisningstimmarna kan 
man knappast förvänta sig. Det behövs mer.

29 mars 2010
Kursklassificering
Jag läste idag Riksrevisionens granskning av hur lärosätena klassificerar 
sina kurser, vilket har betydelse för resurstilldelningen. Den kom för en dryg 
vecka sedan men jag fick den först idag i min hand. Riksrevisionen menar 
att olikheter i klassificering leder till olika förutsättningar för lärosätena, att 
regeringen bör se över systemet och att Högskoleverket bör granska klassi-
ficeringen noggrannare. Jag undrar hur stort problemet verkligen är. De 
flesta lärosäten når ändå sitt takbelopp och fördelar också om grundutbild-
ningsresurser mellan olika områden delvis oberoende av klassificeringen. 
När det inom Stockholms universitet kommer propåer från institutioner 
och fakulteter om omklassificeringar, tittar vi också på hur andra lärosäten 
klassar liknande ämnen innan ett eventuellt rektorsbeslut.

7 april 2010
Informationsmöte på departementet
Utbildningsdepartementet med högskole- och forskningsminister Tobias 
Krantz samt statssekreterare Peter Honeth hade igår kallat rektorerna till 
ett möte för att informera om det fortsatta arbetet med kvalitet i grund-
utbildningen, autonomi, strategiska forskningsresurser mm. Jag hade själv 
inte möjlighet att delta då jag varit bortrest över påsk och återkom först 
igår kväll. Emellertid var prorektor Lena Gerholm närvarande och hon har 
berättat för mig om mötet. Vad jag förstår framkom inga direkta nyheter 
kring implementeringen av vad som föreslagits i förra månadens pro-
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positioner om kvalitetsutvärdering och ökad autonomi. Istället kan man 
nu märka att valrörelsen satt igång. Politikerna talar nu istället om vilka 
reformer man vill genomföra under nästa mandatperiod. Jag noterar med 
tillfredsställelse att såväl regering som opposition – se t ex debattartikel i 
SvD – i motsats till vad som sades under förra valrörelsen nu uppmärk-
sammar att undervisningstiden i många ämnen är alltför sparsam, särskilt 
inom humaniora och samhällsvetenskap. Då behövs en höjd studentpeng, 
en viktig kvalitetshöjande åtgärd som vi sedan länge efterfrågat.

24 maj 2010

Studentundersökning
Jag fick idag en föredragning av en studentenkät som Statistiska Cen-
tralbyrån gjort på uppdrag av Stockholms Akademiska Forum. Under-
sökningen publicerades för en månad sedan så detta blogginlägg har inte 
något rykande färskt innehåll, men jag har inte haft tillfälle att ta del av 
resultatet tidigare och vill trots denna något sena kommentar ändå fästa 
uppmärksamheten på resultaten. Jämförelse har gjorts mellan studenterna 
i Stockholm, Uppsala och Linköping/Norrköping. Jämförelseorterna är 
valda för att de ligger nära geografiskt och dessutom attraherar många stu-
denter från Stockholm. Inte oväntat är studenterna i Stockholm missnöjda 
med boendesituationen, men de är nöjda med mycket annat. Nöjdhets-
index har också stigit jämfört med det som erhölls vid en tidigare under-
sökning 2007. Det som framförallt slår mig är att Stockholms lärosäten 
i allmänhet har betydligt större andel äldre studenter och studenter från 
studieovana miljöer eller med invandrarbakgrund.

2 september 2010

HSV om prestationsgrad
Högskoleverket (HSV) har idag offentliggjort sin rapport över prestations-
graden vid universitet och högskolor, dvs i vilken utsträckning studenterna 
tar sina poäng på de kurser och utbildningar de genomgått. Stockholms 
universitet i botten skriver DN som i motsats till lärosätena fått rapporten 
av HSV en dag i förväg. Detta är i sig en märklig praxis från HSVs sida med 
den följden att media ringer och ber rektor kommentera en rapport som 
media läst men lärosätet inte fått se. Nåväl, läser man analysen ser man 
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att prestationsgraden i stor utsträckning sammanhänger med lärosätets 
andel studenter på fristående kurser och distansutbildning, siffror som 
DN utelämnat. Stockholms universitet har i jämförelse med de andra stora 
universiteten en mycket hög andel studenter på fristående kurser och vi 
har därmed också en lägre prestationsgrad. Det betyder inte att allting är 
gott och väl. Naturligtvis önskar jag att prestationsgraden ska öka och jag 
föreställer mig att det finns utbildningar och kurser där vi kan bli mycket 
bättre. DN har också intervjuat några lärarstudenter som snart är färdiga 
med sin utbildning och som menar att kraven varit för låga. Det stämmer, 
det är en av anledningarna till att Stockholms universitet tagit över och nu 
genomför en reformering av lärarutbildningen i Stockholm.

7 september 2010
Vallöften om högre utbildning
I fredags var Tobias Krantz från Alliansen och Mikael Damberg från 
de Rödgröna på vårt campus och talade om framtida politik för högre 
utbildning. Jag själv var inte på plats utan befann mig på mötet om 
SciLifeLab på Arlanda men TT har skrivit ett kort referat. Nu har jag läst 
de båda positionsdokumenten om högre utbildning från Alliansen och 
de Rödgröna. Läs och döm själva. Förslagen har lite olika profil men det 
ligger en tyngdpunkt på ökat stöd till grundutbildningen i humaniora och 
samhällsvetenskap, så sektorns upprepade påpekanden om hur nuvarande 
och föregående regering försummat detta område har gett resultat. 
Eller kommer förmodligen att ge resultat, kanske är bäst att säga. Det 
finns brasklappar så jag väntar till efter valet och den i oktober lagda 
budgetpropositionen innan jag ropar hurra.

2 december 2010
DO om niqab
Diskrimineringsombudsmannens beslut igår rörande en elev med niqab 
som på grund av sin ansiktstäckande klädsel upplysts om att hon eventu-
ellt inte skulle få gå kvar på en av Stockholms skolor är intressant även 
för Stockholms universitet. Vi har studenter med niqab och har väntat på 
DOs beslut innan vi fastställer interna anvisningar för vad som ska gälla 
studenter med ansiktstäckande klädsel. Anvisningarna har dröjt på grund 
av DOs långsamma handläggning – vilket även JO kritiserat. Det är dess-
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utom fortfarande oklart om vad som egentligen gäller då DO inte tänker 
driva saken vidare eftersom den aktuella studenten ändå kunnat bedriva 
sina studier så här långt. Vad som händer ifall hon nekas praktikplats för 
att kunna fullgöra sin utbildning är alltså oklart. Nåväl, vi kommer att ta 
fasta på förarbetena till Diskrimineringslagen – till vilka också DO hänvi-
sar – där det framgår att förbud för speciell klädsel kan godtas i enskilda 
fall om det väsentligen skulle försvåra kontakten och samspelet mellan 
lärare och elev. Det blir alltså inget generellt förbud mot ansiktstäckande 
klädsel vid Stockholms universitet men det kan mycket väl utfärdas i en-
skilda fall om kursledningen finner det befogat. Nu står jag inte längre själv 
i katedern, men om jag gjorde det skulle jag absolut vilja se hela ansiktet 
på studenterna, för att kunna upprätthålla en tillfredsställande kontakt 
mellan lärare och elev.

15 december 2010
Undervisningstid
TCO har offentliggjort en rapport om undervisningstiden vid universitet 
och högskolor. Som väl känt är den för låg och mycket begränsad inom 
humaniora-samhällsvetenskap. Om 1½ år får vi en höjd ersättning per 
student för grundutbildningen inom detta område. TCO menar att det 
krävs en större höjning än vad som nu beslutats och det är riktigt. TCO 
vill också att lärosätena slår fast mål om lärarledd tid i sina styrdokument. 
Stockholms universitet har gjort detta i den nyligen beslutade verksam-
hetsplanen för nästa år. TCO menar även att lärosätena bör använda sina 
i vissa fall stora överskott till kvalitetssatsningar. Det ska vi göra, i den 
mån det är möjligt. Större delen av överskotten består nämligen av forsk-
ningsmedel, inte grundutbildningsmedel.

12 januari 2011
Distansutbildning
Högskoleverket publicerar idag en rapport om distansutbildning. Det är 
en växande utbildningsform och det kan vara värt att ta del av rapporten. 
Stockholms universitet har förhållandevis liten andel distansutbildning. 
Jag ser inte det som en svaghet, man kan ju också vända på siffrorna 
och säga att vi har en förhållandevis stor andel campusutbildning, och 
det måste väl ändå vara huvudinriktningen. Samtidigt finns det säkert 
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en potential på många institutioner att utveckla mer distansutbildning, 
inte som en ersättning för campusutbildningen utan som ett komplement 
till denna. Rapportens allra sista avslutande reflexion är intressant: om 
svenska lärosäten väljer att gå in i den internationella konkurrensen med 
distansutbildning på engelska av hög kvalitet kan det finnas en stor poten-
tiell marknad. Jag instämmer men menar att det framförallt kan vara ett 
utmärkt sätt att stärka universitetets internationella ställning.

25 maj 2011
Nybörjare i högskolan
Vid Högskolverkets rektorsråd fick jag igår information om verkets ak-
tuella rapporter, bland annat en färsk rapport om medianåldern för hög-
skolenybörjare i Sverige. Den har sjunkit betydligt de senaste åren och 
är nu nere på 20.2 år för svenska nybörjare men högre om man räknar 
in också inresande nybörjare. Det finns en politisk uppfattning om att 
svenska studenter börjar för sent och tillbringar för lång tid på universi-
tetet, men det verkar inte stämma, åtminstone inte vad avser tidpunkten 
för när studierna påbörjas, och själv kan jag inte tycka att det kan vara 
något fel i att ägna ordentlig tid åt sin högre utbildning, givet att man 
klarar examinationen.

Vid rektorsrådet meddelades också att beslut om examensrätter i 
grundlärarutbildningen och sannolikt även ämneslärarutbildningen kom-
mer 14 juni.

27 juni 2011
Bildning och utbildning
Pam Fredman och Sven-Eric Liedman skrev igår på DN Debatt om reger-
ingens signaler om en förändring av finansieringen av högre utbildning. 
Lärosätena får idag ersättning för såväl registrerade som examinerade 
studenter. Det betyder att vi får ersättning även för studenter som läser 
kurser enbart i syfte att förkovra sig, inte för att ta poäng eller examen. 
Nu anser regeringen, och jag har själv fått de signalerna, att ersättningen 
för studenter som läser utan att ta poäng ska skäras ner. Artikeln på DN 
Debatt kritiserar denna snäva syn på högre utbildning som enbart utbild-
ning och tar bildningen och det livslånga lärandet i försvar. Jag instämmer 
helt och fullt. Detta är särskilt viktigt för Stockholms universitet som en 
gång startades, som Stockholms högskola, med just detta som ledstjärna.
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11 augusti 2011

Söktryck
Svenska Dagbladet har idag en artikel med budskapet att Stockholms 
universitet har utlyst 173 kurser som ingen sökt. Det är fel. Man kan söka 
till kurserna på olika sätt och allt syns inte i den statistik som SvD använt 
sig av. Ett exempel är teaterhistoria som har över 50 sökande. Jag tycker 
dessutom att det är helt i sin ordning att universitetet utlyser kurser som 
ingen söker. Det måste ju vara bättre att vi har ett brett utbud och utlyser 
kurser som vi kan ge i händelse av att det finns sökande än att vi bara ut-
lyser sådant som intresserar det stora flertalet. Bland kurserna finns också 
listat examensarbeten och självständiga arbeten i ett antal ämnen, och 
även om det inte finns studenter som skriver sådana i ett visst ämne varje 
termin ska möjligheten att göra detta naturligtvis finnas.

31 augusti 2011

Studenttillströmning
Idag är det välkomstdag för de nya studenterna. Det är fantastiskt att se 
hela Aula Magna fullsatt, och det är ändå bara en bråkdel av alla nya 
studenter. Högskoleverket presenterar idag en sammanställning av läro-
sätenas prognoser för antalet helårsstudenter under 2011. Vi har 29000 
helårsstudenter, och det betyder över 50000 studenter, dvs personer som 
åtminstone någon period under året studerat vid Stockholms universitet. 
Förändringarna jämfört med 2010 är små. Liksom tidigare utnyttjar inte 
Stockholms universitet hela takbeloppet – den maximala ersättning för 
grundutbildning vi kan få – men det är en medveten planering från vår sida.

21 december 2011

Hobbykurser
Högskoleverket har gjort en första granskning av 22 fristående så kall-
lade hobbykurser, varav 10 inte uppfyller kraven i högskolelagen. Ingen 
sådan kurs från Stockholms universitet ingår i denna granskningsomgång. 
Beteckningen hobbykurser har lanserats av de som tycker att universitet 
och högskolor ska koncentrera sina utbildningar till vad som efterfrågas 
på arbetsmarknaden och inte erbjuda utbildning för bildningens skull. Jag 
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håller naturligtvis inte med om detta synsätt. Högre utbildning handlar 
också om bred kunskapsförsörjning inom alla områden inför framtidens 
behov, livslångt lärande och bildning. Däremot ska den högre utbildning-
en inklusive de fristående kurserna givetvis uppfylla högskolelagens krav 
på vetenskaplighet och kvalitet. Det är därför alldeles utmärkt att denna 
granskning genomförs och jag välkomnar en fortsättning.

15 juni 2012

Neddragning av grundutbildningen
Det kommer att bli neddragningar av den högre utbildningen i landet som 
helhet från och med nästa år. På Uppsala universitet beräknas neddragning-
en enligt en TT-artikel till närmare 2000 helårsplatser. Neddragningarna 
gäller många universitet och högskolor. Stockholms universitet utgör ett 
undantag, vi räknar inte med någon minskning det kommande året, men 
det kan bli fallet påföljande år. Stockholms universitet har de senaste åren 
undvikit att bygga ut grundutbildningen i den takt som varit möjlig och 
faktiskt också önskad av regeringen. Skälet har bland annat varit lokalbrist, 
vi kan inte expandera förrän vi får våra nya lokaler i Albano. Neddragning-
arna av utbildningen på flertalet universitet och högskolor är en följd av att 
regeringen dragit in ett betydande antal platser, dels med motiveringen att 
det finns så kallade inaktiva studenter som är registrerade men som varken 
studerar eller tenterar, dels med motiveringen att studieavgifter för utom-
europeiska studenter införts varför lärosätena istället förväntas få ersätt-
ning för dessa studenter genom avgifterna. Emellertid, problemet med att 
studenter registrerar sig utan att studera eller tentera försvinner inte genom 
att antalet platser minskas, och antalet utomeuropeiska studenter har som 
bekant sjunkit drastiskt. Det bör sägas att de indragna resurserna återförs 
till lärosätena i form av en mycket välkommen förstärkt ersättning per 
student inom humaniora och samhällsvetenskap, men det betyder ju inte 
några fler platser. Vidare, regeringen drar in resurser för att kunna utöka 
de dyrare vård- och ingenjörsutbildningarna, och den tillfälliga utbyggnad 
som gjordes för ett par år sedan av arbetsmarknadsskäl blir nu indragen. 
Regeringens indragningar leder följaktligen till att den högre utbildningen 
minskar. Det leder till ekonomiska problem framförallt för många hög-
skolor vilket i sin tur kommer att driva på den av regeringen önskade sam-
manslagningen av mindre högskolor med större universitet. Det finns de 
som menar att det är det som är själva huvudsyftet med neddragningarna.
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9 juli 2012

Urholkning av grundutbildningsanslaget
Ann Fritzell på SULF har gjort en beräkning av urholkningen av 
grundutbildningsanslaget. Det fick ett bra genomslag i Almedalen. Hög-
skoleverket instämmer. Jan Björklund kommenterade rapporten i Almedalen 
med att urholkningen orsakats av socialdemokraternas utbyggnad av högre 
utbildning under 1990-talet. Det är ingen rättvis beskrivning. Systemet med 
ersättning i proportion till antalet helårsstudenter och helårsprestationer 
har införts i politisk enighet och tillämpats av såväl borgerliga som 
socialdemokratiska regeringar. Volymen på grundutbildningen, dvs antalet 
platser, är en annan sak. Urholkningen av grundutbildningsanslaget, 
ersättningen per plats, har orsakats framförallt av det så kallade pro-
duktivitetsavdraget, en årlig besparing på i storleksordningen 2 %. Den 
åligger alla statliga myndigheter och kan tyckas fullt rimlig. Som Ann 
Fritzell påpekat är problemet att högre utbildning i motsats till annan 
statlig verksamhet utförs som ett ackord, ersättning ges per prestation. 
Den årliga besparingen har efter närmare 20 år därför lett till orimliga 
konsekvenser just för den högre utbildningen. Produktivitetsavdraget är 
beräknat efter produktivitetsutvecklingen i den privata tjänstesektorn,  
t ex bankerna. De har klarat detta genom att dra in på service och låta 
kunderna sitta hemma och sköta bankärendena över nätet. Snart har 
produktivitetsavdraget åstadkommit en liknande utveckling för den högre 
utbildningen. Undervisning dras in och studenterna får sitta hemma och 
sköta studierna över nätet. Så var det väl ändå inte tänkt? Lärosätena 
måste få tillräcklig ersättning för att kunna erbjuda en rimlig undervisning. 
Vi står oss i det avseendet idag mycket dåligt i en internationell jämförelse, 
det framgår tydligt av internationella siffror på antalet lärare per student. 
Sverige har råd med en bättre högre utbildning. Jag hoppas regeringen 
läser SULFs rapport och HSVs kommentar och gör något åt saken.

8 oktober 2012

Effektiv högskoleutbildning
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, som hör till finansdepar-
tementet, presenterar idag en rapport om effektivitet i svensk högskole-
utbildning. Rapporten har naturligt nog ett ekonomiskt perspektiv med 
fokus på arbetsmarknaden, och inte riktigt det breda perspektiv på den 
allmänt kunskapsuppbyggande roll som universitet och högskolor har. 



97Grundutbildning   97

Ändå, jag tycker det är en tänkvärd rapport och betydligt mer läsvärd än 
det som Svenskt Näringsliv presenterade i fredags. Rapporten konstaterar 
bland annat att många studenter inte ägnar heltid åt sina studier och pe-
kar på några uppenbara orsaker som den bristande ersättningen per stu-
dent med lågt antal undervisningstimmar och lågt ställda krav som följd. 
Att omfördela resurser mellan utbildningarna är ingen lösning, det finns 
knappast några överfinansierade utbildningar att ta av. En annan starkt 
bidragande orsak till den långsamma studietakten är att studiemedlen är 
otillräckliga för att överleva, studenterna är helt enkelt tvungna att arbeta 
parallellt med studierna om man inte kan förlita sig på stöd från t ex föräl-
drar. Det är inte otänkbart att det vore en ren samhällsekonomisk vinst att 
höja studenternas studiemedel och lärosätenas ersättning per student för 
att därigenom snabbare få ut studenterna i arbetslivet. Något för finans-
departementet att räkna på? Många av förslagen i rapporten arbetas det 
redan i hög grad med på lärosätena, det gäller t ex praktikplatser och 
arbetsmarknadsinformation. Jag har bett våra båda områdesnämnder att 
kommentera rapporten.

6 november 2012
Gästföreläsare
Om jag inte har någon arbetslunch går jag ner och köper en smörgås i 
A-huset i Södra Huset, de ökända blå husen som är mycket bättre än sitt 
rykte och som är mina favorithus på campus tack vare alla studenter och 
all liv och rörelse där. Idag tittade jag in genom det runda fönstret i dörren 
in i föreläsningssalen i A-huset. Där står Fredrik Reinfeldt och föreläser, 
som det visar sig över ämnet ”Att styra riket” för studenterna i statsve-
tenskap. Statsministern är alumn från Stockholms universitet och med 
honom ett förbluffande stort antal framstående företrädare i det svenska 
samhället. Det är roligt att vi kan utnyttja dem som gästföreläsare, och jag 
hoppas att vi ska kunna göra det i ännu större utsträckning i framtiden.
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Ekonomi och pengar

Ekonomi och politik hör ihop. Gränsdragningen mellan detta kapitel och de 
två föregående som handlar om forskningspolitik och om grundutbildning 
har varit svår att göra. Här har jag koncentrerat mig på det faktiska utfallet av 
finansieringspolitiken och den aktuella ekonomiska situationen vid lärosätena 
och särskilt vid Stockholms universitet. 

En stor fråga mitt första rektorsår, alltså innan bloggen påbörjades, var den 
katastrofala ekonomiska situationen på Företagsekonomiska institutionen. 
Prefekten fick gå och ersattes av nationalekonomen Harry Flam. Det blev stora 
protester på institutionen och mycket uppmärksamhet i media. Det skrevs till 
och med en bok med titeln Skandalen på Stockholms universitet där jag och 
dekanus för samhällsvetenskapliga fakulteten beskrevs som skurkar. Men det 
finns alltså inga blogginlägg från denna tid. Harry Flam och hans efterträdare 
fick så småningom ordning på ekonomin och nu tillhör Företagsekonomiska 
institutionen universitetets mest välskötta institutioner, vilket framgår av ett 
blogginlägg fem år senare, våren 2009.

Mot slutet av min rektorsperiod blev det ekonomiska läget för universitetet 
allt bättre. Ett betydande sparat kapital ansamlades inte bara på Stockholms 
universitet utan på alla de stora universiteten. Orsakerna till detta blev föremål 
för analys av Riksrevisionen och för en hel del debatt. Huvudsakligen beror de 
stora överskotten på de betydande nivåhöjningarna i forskningsfinansieringen 
men också på ett alltför stort sparande på institutionsnivå, på grund av oro 
inför framtiden.

Institutionernas sparande blev ett återkommande tema vid mina möten 
med prefekterna. Planeringsavdelningen fick göra en lista över vilka institu-
tioner som sparat mest i relation till sin omsättning och prefekterna för de 
institutionerna fick förklara sig. Pengarna ska naturligtvis användas och inte 
sparas. De stora överskotten möjliggjorde flera stora rektorssatsningar de sista 
åren, bland annat på internationalisering och på kvinnliga professorer, vilka 
behandlas i kapitel längre fram.
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29 mars 2006
Ekonomi
Högskoleverkets styrelse har skickat en skrivelse till regeringen om lärosä-
tenas ekonomi. Styrelsen påpekar bland annat att vi fått utökade uppgifter 
utan resurstillskott, att forskningspropositionens höjning av forsknings-
anslagen är så liten att den för många lärosäten äts upp av den samtidiga 
besparingen på 0.6 %, att balansen mellan fakultetsanslagen och de ex-
terna medlen blir alltmer skev, och att principen för pris- och löneomräk-
ning innebär att universitet och högskolor åläggs samma produktivitetsut-
veckling som den privata tjänstesektorn – en orimlighet. Högskoleverket 
har lagt ut skrivelsen på sin hemsida, men man har inte skickat ut något 
pressmeddelande. Det borde man göra. Frågan borde upp i valrörelsen.

10 april 2006
Universitetsstyrelsen
Universitetsstyrelsen sammanträdde i fredags. Huvudpunkten på agen-
dan var diskussion av den långsiktiga planen som nu är ute på remiss till 
fakulteterna. Tanken är att styrelsen ska fastställa den långsiktiga planen 
på första styrelsesammanträdet efter sommaren. Därefter, vid påföljande 
sammanträde i höst kommer verksamhetsplan och budget för 2007 att 
fastställas. Vid styrelsesammanträdet i fredags lämnade också planerings-
enheten en ny långtidsprognos för utvecklingen av universitetets ekonomi 
i ett femårsperspektiv. Prognosen är positiv i den bemärkelsen att den har 
förbättrats jämfört med den prognos vi gjorde för ett år sedan, men den 
är negativ i den bemärkelsen att den fortfarande visar att vi måste dra 
ner på verksamheten genom att minska på lokalerna eller avstå från att 
återbesätta ett antal anställningar, låt vara ganska få i jämförelse med det 
totala antalet. Högskoleverkets skrivelse till regeringen om universitetens 
ekonomi stämmer mycket väl överens med vår prognos över den ekono-
miska utvecklingen. Jag tror att frågan snart kommer upp i någon av våra 
större dagstidningar.

18 april 2006
Universitetens ekonomi
Dagens Nyheter har uppmärksammat Högskoleverkets skrivelse till reger-
ingen om universitetens ansträngda ekonomi. Utbildningsdepartementets 
planeringschef David Samuelsson ser ingen anledning till oro och vill inte 
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tro på vad Högskoleverket har att säga. Det är ingen bra attityd. Högsko-
leverket har mycket god insikt i universitetens ekonomiska realiteter och 
vet vad de talar om. Planeringschefen borde inse att det finns problem och 
dra den självklara slutsatsen att Högskoleverkets skrivelse bör tas upp till 
diskussion i regeringen.

18 april 2006

Vårpropositionen
Vårpropositionen innehåller inga stora nyheter för högre utbildning och 
forskning. Det finns några satsningar – se universitetets nyhetsnotiser – 
som vi redan informerats om tidigare. Höjningen av studiemedlen med 
300 kr per månad är som jag skrivit tidigare alldeles för liten. Investe-
ringsbidrag för fler studentbostäder är en välkommen nyhet. De generella 
problemen med bland annat bristande pris- och löneomräkning för vår 
verksamhet berörs inte. Vi lär få vänta på nytänkande kring dessa frågor 
till efter det att den av regeringen nu tillsatta fortsättningen på Resursut-
redningen med Dan Brändström som utredare lämnat sitt betänkande 1 
oktober 2007.

22 maj 2006

Högskoleverkets årsrapport 2006
Högskoleverket presenterar idag sin årsrapport. Minskat antal nybörjare 
både i grundutbildning och i forskarutbildning samt minskade forsk-
ningsresurser lyfts fram i pressmeddelandet. Jag är inte direkt förvånad. 
Vi har redan sett dessa tendenser. Den ekonomiska utvecklingen för uni-
versitet och högskolor där bristande pris- och löneomräkning äter upp 
de nysatsningar som regering och riksdag gör medför att vi måste skära 
ned på verksamheten. Vi har redan sparat på driftsanslag och är i färd 
med att flytta ihop verksamheter och därmed få ner lokalkostnaderna. 
Sedan återstår lönekostnaderna och tyvärr tvingas vi dra in ett antal 
doktorandanställningar vartefter doktoranderna blir färdiga och läm-
nar sina anställningar. En glädjande siffra i Högskoleverkets statistik 
är andelen nybörjarstudenter från utlandet, nu hela 20 %. Det är roligt 
att se att svensk universitets- och högskoleutbildning är internationellt 
efterfrågad.
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15 augusti 2006
Ekonomi
Idag har vi lämnat in vår delårsrapport till Utbildningsdepartementet. 
Rapporten visar att vår ekonomi förbättrats jämfört med föregående år. 
Intäkterna har ökat mer än kostnaderna. Visserligen har vi ett stort un-
derskott första halvåret, men det har vi alltid beroende på att kostnaderna 
av olika skäl alltid är större första halvåret medan intäkterna erfarenhets-
mässigt alltid är större andra halvåret.

Det intressanta är prognosen för hela årets resultat och den prognosen 
visar på ett överskott om 25 miljoner kr. Helst ska ju verksamheten gå 
jämnt ut, vi har ingen anledning varken att låna eller spara stora belopp, 
och vi har i stort lyckats med det under en rad år, då det årliga under-
skottet eller överskottet varit omkring eller mindre än 1 % av den totala 
omsättningen som är drygt 2.8 miljarder kr.

Delårsrapporten visar också att vi inte fullt ut klarar det utökade grund-
utbildningsuppdraget detta och närmast kommande år. Det är dock inget 
problem eftersom vi har ett stort antal sparade helårsprestationer, och vi 
räknar med att kunna bygga ut grundutbildningen för att klara det utö-
kade uppdraget i god tid innan reserven av sparade helårsprestationer är 
förbrukad.

Delårsrapporten visar situationen för universitetet som helhet. Insti-
tutioner och enheter är i stort ekonomiskt självständiga vilket betyder 
att situationen kan se helt annorlunda ut för enskilda institutioner och 
enheter. Jag hoppas dock att det ekonomiska läget för flertalet av dessa 
förbättrats jämfört med föregående år.

17 oktober 2006
Budgetpropositionen
Budgetpropositionen innehåller inga stora överraskningar för universi-
tetens del, men det välkomna och väntade beskedet att fakultetsanslagen 
förstärks med 200 miljoner år 2007, ytterligare 300 miljoner år 2008 och 
därpå ytterligare 400 miljoner kronor år 2009. För år 2007 förefaller 
dessa nya resurser om 200 miljoner att fördelas ungefär i proportion 
till omfattningen av de nuvarande anslagen. Stockholms universitet får 
sålunda drygt 20 miljoner. Det är en liten men välkommen förstärkning 
och det är bra att tilldelningen inte krånglats till genom någon form av 
ansökningsförfarande. Det är samtidigt långt kvar till målet om statliga 
forskningsresurser motsvarande minst 1 % av BNP.
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För grundutbildningen meddelas att den utbyggnad av nya platser till 
en kostnad om 120 miljoner kronor som den föregående regeringen avi-
serat för år 2007 dras in. För Stockholms universitet handlar det om 8.4 
miljoner kronor i uteblivna nya grundutbildningsmedel, motsvarande 120 
nya platser enligt schablonberäkningen 70000 kr per plats. Medlen för 
den uteblivna utbyggnaden, alltså totalt 120 miljoner kronor, skall istället 
användas till kvalitetshöjande åtgärder. Regeringen skriver att man avser 
återkomma till hur detta ska ske. Det återstår alltså att se om vi då får 
mer eller mindre än ovan nämnda, nu uteblivna 8.4 miljoner i grundut-
bildningsmedel till Stockholms universitet.

19 februari 2007
Universitetsstyrelsen
Universitetsstyrelsen har sammanträtt idag och fastställt årsredovisning 
för 2006. Bokslutet visar på ett stort överskott om 149.3 mkr. Överskottet 
sammanhänger till stor del med att vi inte lyckats nå takbeloppet i grund-
utbildningen, på grund av att söktrycket och studenttillströmningen har 
sjunkit. Vi har kunnat kompensera underprestationen i grundutbildningen 
med tidigare års överprestationer, värderade till 91.7 mkr. De ingår nu i 
bokslutet, vilket de inte gjort tidigare. Man kan alltså säga att den största 
delen av årets överskott härrör från tidigare år. Överskottet kommer att 
behövas innevarande år då situationen inom grundutbildningen är kärv 
– vi kommer sannolikt inte att klara takbeloppet och måste då betala 
tillbaka en del av grundutbildningsanslaget.

I materialet till universitetsstyrelsens sammanträde finns en uppfölj-
ning av verksamhetsplanen 2006 med omfattande sifferuppgifter för de 
verksamhets- och kvalitetsindikatorer som tas upp i verksamhetsplanen. 
Sifferuppgifterna är nedbrutna på institutionsnivå. Det är ett mycket in-
tressant material som bör ge anledning till eftertanke på alla institutioner. 
Vi kommer naturligtvis att distribuera materialet till institutionerna och 
fakulteterna.

Universitetets budgetunderlag till regeringen fastställdes av universitets-
styrelsen. Universitetet föreslår bland annat (ingen särskild prioritetsordning) 
ett omställningsbidrag på 25 mkr för lärarutbildningen, en generell höj-
ning av studentpengen, ytterligare 30 mkr per år i fakultetsanslag för 
att bygga upp utbildningsvetenskaplig forskning, en generell höjning av 
fakultetsanslaget särskilt för att kompensera för externfinansiärernas 
krav på medfinansiering, samt säkerställning av tidigare överenskommen 
finansiering av CHESS och SoRAD.
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Universitetsstyrelsen har också enhälligt ställt sig bakom den plan som 
beskriver hur lärarutbildningen ska organiseras inom universitet. Lärar-
högskolans styrelse fattade samma beslut den 15 februari. Närmast före-
står nu beslut om vilka nya institutioner som ska inrättas från och med 
1 januari 2008. Universitetsstyrelsen beräknas besluta i frågan vid nästa 
sammanträde 30 mars. För ytterligare kommentarer till vad som händer 
härnäst i planeringen av lärarutbildningen, se tidigare blogg från 1 februari.

6 juli 2007

Finansieringsfrågor
Det är sommar och jag ägnar mig åt att botanisera mm i Stockholms 
skärgård. Men jag tittar också på tidningarnas, utbildningsdepartementets, 
Högskoleverkets och Vetenskapsrådets nyhetssidor, och funderar över om 
det ska bli någon debatt om högre utbildning och forskning nästa vecka 
i Almedalen. Skolminister Jan Björklund har varit väldigt aktiv under 
våren. Utbildningsminister Lars Leijonborg har legat lågt och hänvisat 
till pågående utredningar och nästa års forskningsproposition. Samtidigt 
rapporterar Högskoleverket och Vetenskapsrådet hur resurserna till 
högre utbildning och forskning har stagnerat, samtidigt som BNP hela 
tiden stiger. Systemet med ett takbelopp för grundutbildningen medför 
att lärosätena betalar tillbaka pengar som riksdagen faktiskt anslagit till 
högre utbildning och som i hög grad skulle behövas för att höja kvaliteten i 
utbildningen. Forskningsfinansieringens del av BNP minskar. En ny rapport 
från Vetenskapsrådet visar att resurserna till de flesta vetenskapsområden, 
medicin undantaget, har minskat. Utbildningsministern med ansvar för 
högre utbildning och forskning, vem det än blir när partiledarskiftet är 
överstökat i höst, måste omedelbart ta itu med dessa frågor.

20 september 2007

Budgetpropositionen
Budgetpropositionen presenteras idag. Den innehåller för vår del som 
väntat den höjning av grundutbildningsanslaget med 28 mkr som avi-
serades tidigare denna månad och en höjning av anslaget för forskning 
och forskarutbildning med 57 mkr. Det senare beloppet består av 26 mkr 
som tillkommer genom tidigare riksdagsbeslut samt 31 mkr som är vår 
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andel av de 300 mkr som nu fördelas i proportion till lärosätenas totala 
bidrag från Vetenskapsrådet. Vidare framgår av budgetpropositionen som 
förväntat att Stockholms universitet övertar Lärarhögskolans anslag och 
att Lärarhögskolan avvecklas från och med 1 januari. Detsamma gäller 
Institutet för Psykosocial medicin som blir Stressforskningsinstitutet vid 
Stockholms universitet.

Ytterligare positiva nyheter i budgetpropositionen är att utredningar 
tillsätts för att ta fram förslag för att öka lärosätenas självständighet och 
för att möjliggöra avdragsrätt för donationer till lärosätena. Enprocent-
målet, dvs att en procent av BNP ska investeras i forskning, omnämns 
och regeringen lovar att i forskningspropositionen hösten 2008 redogöra 
för hur Sverige ska uppnå detta mål senast år 2010. Det finns tyvärr inga 
besked om höjning av studiemedlen och studentpengen (utöver den ovan 
nämnda höjningen av grundutbildningsanslaget).

Jag vill nu fokusera på vad vi nu ska göra med våra nya resurser. Genom 
tidigare riksdagsbeslut under den förra regeringen har vi förutom ovan 
nämnda höjningar från och med 2008 ytterligare 20 mkr i grundutbild-
ningsmedel. Det är sammanlagt 48 mkr till grundutbildningen och som 
nämnts ovan 57 mkr till forskningen, pengar som ännu inte fördelats ut till 
fakulteter och institutioner. Den fråga jag vill ställa, till alla medarbetare, 
och närmast till dekaner och prefekter vid de kommande prefektmiddagar-
na, är: Hur ska vi strategiskt satsa dessa 105 mkr för att uppnå vår vision 
att utbildning och forskning vid flertalet av universitetets institutioner 
och enheter år 2015 ska inta en nationellt ledande och internationellt 
framstående ställning?

19 februari 2008

Universitetsstyrelsen
Universitetsstyrelsen har idag fastställt bokslut och årsredovisning. År 
2007 gick med ett överskott på 53 milj kr. Det beror huvudsakligen på 
att många institutioner dragit ner på personalkostnaderna genom att 
anställa färre lärare då söktrycket till utbildningarna sjunkit de senaste 
åren. Emellertid antar jag att det nu relativt stora myndighetskapitalet 
kommer att krympa kommande år. Pengarna ska naturligtvis användas 
och inte samlas på hög. I samband med årsredovisningen gör styrelsen 
också en uppföljning genom ett antal verksamhetsindikatorer och nyckeltal 
som finns angivna i verksamhetsplanen. Mycket av dessa uppgifter är 
nedbrutna till institutionsnivå. De kommer naturligtvis att distribueras 
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till institutionerna som bör granska uppföljningen i detalj och överväga 
hur institutionens verksamhet kan bli ännu bättre. Uppföljningen av 
Bolognaprocessen visar att Bologna-reformen nu genomförts praktiskt 
taget i sin helhet. Det är ett gigantiskt arbete som lagts ned på detta på 
institutionerna. Jag är naturligtvis mycket nöjd med att vi klarat reformen 
som planerat, eftersom det var ett av huvudmålen i min programförklaring 
när jag tillträdde som rektor för fyra år sedan.

13 mars 2008

Årsredovisningar
Högskoleverket har gjort en sammanställning av universitetens och hög-
skolornas årsredovisningar. De visar att antalet studenter minskat vid de 
flesta lärosäten, med några få undantag, däribland Stockholms universitet. 
De flesta lärosäten uppnår inte takbeloppen, det gäller även Stockholms 
universitet, och lärosätena har också anpassat sig till situationen genom 
att dra ned på personalen. Det sammanlagda underskottet i takbelop-
pen uppgår till en och en halv miljard. Samtidigt kan lärosätena nu (så 
skedde också förra året) tillgodoräkna sig överprestationer från goda år 
längre tillbaka i tiden. Osäkerheten om framtiden har också medfört att 
många hållit igen på utgifterna för forskning. Den sammanlagda effekten 
är positiva ekonomiska resultat, och ett samlat överskott om nära en halv 
miljard, för Stockholms universitet 53 milj kr. Det ser alltså ut som om vi 
har gott om pengar, men det är till stora delar en högst tillfällig effekt. Det 
kommer inte att bli sådana överskott i framtiden. Universitetskanslerns 
kommentar är helt relevant – det behöver satsas mer i årlig resurstilldel-
ning för att långsiktigt höja utbildningarnas kvalitet.

16 april 2008

Vårpropositionen
Det står inte mycket om utbildning och forskning i vårpropositionen. Det 
som står är en del allmänt hållna formuleringar om kvalitet och profi-
lering, och att lärosätenas basresurser behöver stärkas. Det är positivt. 
De som förstår sig på tabellverken har sagt mig att det förefaller som om 
utökningen till högre utbildning och forskning från och med 2009 ligger 
i storleksordningen 3 miljarder. Det är alldeles för lite för att klara enpro-
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centmålet i forskningsstödet och en rimlig miniminivå på ersättningen per 
student inom grundutbildningen. Då måste det till en större ökning från 
och med 2010. Vi får vänta på höstens budgetproposition och forsknings-
proposition. Det var dock en positiv signal att i radio höra finansminister 
Anders Borg tala om satsning på forskning. Det har han inte sagt mycket 
om tidigare.

9 maj 2008

Institutionsbesök
Jag har idag nästan avslutat terminens institutionsbesök på de humanis-
tiska och samhällsvetenskapliga institutionerna, med ett undantag som på 
grund av missförstånd om tiden fått skjutas till juni månad. Det har varit 
särskilt roligt att se hur institutionsledningarna tagit fasta på universite-
tets verksamhetsplan 2008 och reflekterat över den egna institutionens 
position i tabellerna i uppföljningen av 2007 års verksamhetsplan. Jag är 
övertygad om att dessa dokument verkligen fungerar kvalitetsdrivande. 
Ett annat återkommande tema har varit institutionernas ekonomi. Det är 
påfallande hur olika den ekonomiska situationen är hos olika institutioner, 
och jag tror inte det beror på generositet eller snålhet i fakultetens tilldel-
ning utan snarare på olika kulturer och traditioner i hur institutionens re-
surser hanteras. Det finns flera humanistiska institutioner som har väldigt 
knappa resurser i förhållande till hur man dimensionerat verksamheten. 
Det finns flera samhällsvetenskapliga institutioner som har sparat mycket 
pengar och kanske hållit igen för mycket. Det finns också undantag från 
detta mönster inom respektive fakultet. Jag tror att många institutionsled-
ningar behöver ta ett mer långsiktigt grepp över institutionens ekonomi.

14 augusti 2008

Delårsbokslut
Delårsbokslutet är klart. Det ger oss en indikation om vårt ekonomiska 
läge i stort. Bokslutet visar som vanligt ett underskott det första halvåret. 
Det beror bland annat på den så kallade semesterlöneskulden men också 
på att bidragsintäkterna brukar vara större under andra halvåret. Det bru-
kar stå om universitetens halvårsresultat i tidningarna, men det intressanta 
är egentligen prognoserna för helårsboksluten. Vår prognos visar på ett 
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visst överskott, 49 miljoner kr på en årsomsättning av 3.6 miljarder kr. I 
år har osäkerheten om vår ekonomi varit större än vanligt, beroende på att 
det är första året med lärarutbildningen inom universitetet. Vi har också 
tillåtit oss att i år budgetera för större utgifter än inkomster. Prognosen vi-
sar ändå att ekonomin i stort är i balans. Situationen kan naturligtvis vara 
annorlunda, i ena eller andra riktningen, på de enskilda institutionerna. 
Som vanligt gäller också att vi hoppas på ökade resurser för att kunna 
höja kvaliteten särskilt i grundutbildningen och för att kunna starta fler 
nya och intressanta forskningsprojekt.

1 september 2008

Rektorskonselj och budgetarbete
Idag har vi haft höstens första rektorskonselj. Vid dessa möten träffas rek-
tor, prorektor, förvaltningschef, dekaner, studentkårens ordförande samt 
berörda tjänstemän för att gå igenom ärenden till universitetsstyrelsen och 
andra viktiga frågor. Ett dominerande tema under hösten är arbetet med 
nästa års budget. Diskussion och beslut om budgetens tekniska upplägg 
äger rum nu, i rektorskonselj och vid universitetsstyrelsens sammanträde 
12 september. Budgetens sakinnehåll är en huvudfråga under oktober och 
diskuteras i universitetsstyrelsen 24 oktober. Innan dess har budgetfrågor-
na tagits upp i fakultetsnämnder och rektorskonselj. Budgetbeslutet tas 
sedan av universitetsstyrelsen 5 december. I år är budgetarbetet särskilt 
omfattande eftersom vi planerar att beräkna gemensamma kostnader (för 
gemensamma ändamål och förvaltning) för utbildning (på grundnivå och 
avancerad nivå) respektive för forskning (och utbildning på forskarnivå) 
separat. De gemensamma kostnaderna är förhållandevis större inom utbild-
ning jämfört med forskning, vilket kommer att bli tydligt. Detta kommer 
dock inte att slå igenom fullt ut på institutionsnivå förrän år 2010, dvs det 
är först då som det kommer att synas på det så kallade täckningsbidraget 
som institutionerna betalar för att täcka de gemensamma kostnaderna. Vi 
har också, och det är ju ett angenämt bekymmer, att ta ställning till hur vi på 
ett bra sätt ska kunna ta i bruk den resursförstärkning till forskningen som 
regeringen aviserade i förra veckan och som redan under 2009 kan innebä-
ra en nivåhöjning med kanske 100 miljoner kr för Stockholms universitet. 
På sikt innebär denna förstärkning att vi kan utöka antalet anställningar 
men eftersom det tar tid att anställa nya lärare och forskare har vi under 
2009 en unik möjlighet att finansiera större insatser av engångskaraktär.
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5 december 2008

Budget 2009
Universitetsstyrelsen har sammanträtt idag och beslutat om verksam-
hetsplan och budget för 2009. Ett antal delmål som funnits i verksam-
hetsplanerna under treårsperioden 2006–2008 byts ut mot nya. Den nya 
verksamhetsplanen presenteras på universitetets hemsida i nästa vecka. 
Nyheterna i budgeten berör främst forskning och forskarutbildning. Ge-
nom forskningspropositionen tillförs 66 mkr per år. Vi gör denna gång 
en särskild satsning på humaniora: 20 mkr per år, sammanlagt 120 mkr 
under de kommande sex åren, går till våra ledande forskningsområden 
inom Andraspråk och tvåspråkighet, Arkeologi och historia, Filmveten-
skap och Filosofi och lingvistik. Större delen av resurshöjningen, 44 mkr 
per år, fördelas till alla fyra fakulteterna för mer tid för forskning, stöd till 
framtidens ledande forskare, samt satsning på postdoktorer och forskarut-
bildning. Det finns också kostnadsökningar att beakta i budgetarbetet. Det 
handlar framförallt om lönekostnadsökningar och om ökade kostnader 
för tomma lokaler till följd av olika institutionsflyttningar i såväl Frescati 
som i Konradsberg. Budgetbeslutet för 2009 innebär ändå förbättringar 
för institutioner som får del av de olika satsningarna.

17 december 2008

Budget 2009
Jag har förstått att många institutioner är oroliga för den ekonomiska 
situationen 2009. Universitetsstyrelsens budgetbeslut tolkas som nedskär-
ningar i fakultetsanslagen. Bilden är emellertid komplicerad av flera skäl 
och jag vill uppmana till försiktighet med att dra alltför snabba slutsatser 
om det ekonomiska läget 2009. Universitetsledningen återkommer i bör-
jan av januari med en närmare analys av förändringarna mellan 2008 och 
2009. Jag vill dock redan nu påpeka följande.
1. Universitetet gör ett antal riktade satsningar. Det handlar om kvinnliga 

gästprofessorer, adjunkters forskarutbildning, särskilt stöd för rekryte-
ring av framstående forskare mm. Dessa satsningar medför att anslagen 
till de institutioner som inte får del av satsningarna går ned.

2. När universitetet från och med 2008 tog över lärarutbildningen blev 
de gemensamma ändamålens andel av den totala budgeten större än 
tidigare. Universitetsstyrelsen beslutade att det s k täckningsbidraget 
som institutionerna betalar för att finansiera de gemensamma ända-
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målen ändå skulle hållas oförändrat år 2008, men inte 2009, vilket 
medför att täckningsbidraget och därmed institutionernas kostnader 
stiger under 2009.

3. Pris- och löneomräkningen är som alltid otillräcklig jämfört med löne-
ökningarna. Kostnaderna för tomma lokaler stiger med cirka 10 mkr 
år 2009 på grund av många omflyttningar, både på Konradsberg och i 
Frescati. Både dessa omständigheter medför att institutionernas kost-
nader ökar.

4. Det finns inga besparingar i statens anslag till Stockholms universitet 
2009 jämfört med 2008, däremot finns en pris- och löneomräkning 
på 1.84 % och en nivåhöjning med 66 mkr per år till forskning och 
forskarutbildning. Universitetsstyrelsen har beslutat om fördelningen 
av sistnämnda 66 mkr per år till fakulteterna men dessa har ännu inte 
beslutat om hur de nya medlen ska fördelas på institutionerna.

5. Det finns inga tecken på att intäkterna från externa medel skulle gå ned 
och söktrycket till våra grundutbildningar ökar. Sammantaget förelig-
ger ingen försämring av universitetets ekonomi men de olika föränd-
ringarna kan naturligtvis slå olika på institutionsnivå.

6. Universitetsstyrelsen kommer vid sitt sammanträde i februari åter att 
ta upp budgetfrågan i ljuset av utfallet för 2008 och då ta ställning till 
om en eventuell ”rabatt” på täckningsbidraget av samma slag som gällt 
under 2008. Universitetet genomför också en omfattande analys av 
de gemensamma ändamålen för att dessa ska bli rätt dimensionerade 
inför 2010.

11 februari 2009
Bokslut 2008 och budget 2009
Universitetets bokslut för år 2008 visar på ett litet överskott, 13 mkr, en 
siffra som i jämförelse med omsättningen på 3 600 mkr kan betraktas som 
nära ett balanserat resultat. Bilden varierar emellertid när man betraktar 
enskilda fakulteter och institutioner. Naturvetenskaplig fakultet har ett 
underskott, övriga fakulteter ett överskott i sina respektive resultat. Det 
varierar naturligtvis också på institutionsnivå. Universitetet hade för 2008 
en ränteinkomst på 42 mkr, vilken ingår i det sammanlagda resultatet. I 
samband med universitetsstyrelsens budgetbeslut för år 2009 i decem-
ber förra året överenskoms att eventuella justeringar i budgeten, t ex i 
form av ett sänkt täckningsbidrag, skulle tas upp i universitetsstyrelsen 
vid sammanträdet 17 februari då resultatet för år 2008 blivit klart. Vid 
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rektorskonseljen denna vecka överenskoms att eventuellt riktat extra stöd 
till delar av kärnverksamheten från ovan nämnda ränteinkomst, snarare 
än en generell sänkning av täckningsbidraget, skulle tas upp till diskussion 
när situationen analyserats närmare även på institutionsnivå. Jag får alltså 
återkomma om detta.

2 april 2009

Företagsekonomiska institutionen
Företagsekonomiska institutionen firade igår att man uppnått balans i 
ekonomin. För fyra år sedan hade institutionen ett underskott på 43 mkr 
motsvarande nästan hälften av årsomsättningen och institutionen befann 
sig också i svårigheter i flera avseenden. All verksamhet omprövades och 
nya initiativ togs. På fyra år har institutionen lyckats arbeta bort hela 
underskottet, kvaliteten i utbildning och forskning har höjts och nya verk-
samheter har tillkommit. Institutionen har en av landets mest eftersökta 
grundutbildningar, universitetets största uppdragsutbildning, ett välut-
vecklat samarbete med andra institutioner och ett eget karriärcentrum 
för studenterna. På forskningssidan har nya professurer tillkommit och 
den internationella rekryteringen och publiceringen har ökat. Företags-
ekonomiska institutionen har blivit ett föredöme när det gäller vad man 
kan göra även i en svår ekonomisk situation. Jag framför mina hjärtliga 
gratulationer.

13 augusti 2009

Delårsrapport
Ekonomiavdelningen har sammanställt universitetets delårsrapport för 
första halvåret 2009. Resultatet för första halvåret är ett minus på 68 
miljoner, men det brukar av olika orsaker alltid vara så att kostnaderna 
överstiger intäkterna första halvåret medan det är tvärtom andra halvåret. 
Det intressanta i delårsrapporten är därför prognosen för hela 2009 års 
resultat. Prognosen förutspår ett plus på 23 miljoner, vilket är cirka 0.6 % 
av årsomsättningen på 3.7 miljarder kr. Universitetets ekonomi är alltså 
som helhet i balans även om situationen kan se mycket annorlunda ut på 
enskilda institutioner, i ena eller andra riktningen.
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15 september 2009

Ledningsinternat om budget mm
Igår och idag har vi haft rektorskonseljens internat då universitetsledningen, 
fakultetsledningarna och studentkårens ledning diskuterar viktiga frågor. 
En huvudpunkt har varit innehållet i budgeten 2010 och däri resurser 
för studentmedverkan, studentinflytande och studiesocial verksamhet då 
kårobligatoriet avskaffas nästa år. Andra omständigheter som påverkar 
budgeten och resursfördelningen mellan fakulteter och institutioner 
nästa år är t ex införandet av redovisningsmodellen, utökningen av forsk-
ningsresurserna enligt forskningspropositionen inklusive de strategiska 
satsningarna till särskilda områden samt tillkomsten av ytterligare ut-
bildningsplatser. Rektorskonseljen är inget beslutande utan ett beredande 
organ. Budgeten beslutas av universitetsstyrelsen i november. Förslaget till 
beslut kommer i oktober; det är beroende inte bara av budgetdiskussionen 
i rektorskonseljen utan naturligtvis även av innehållet i regeringens 
budgetproposition som kommer på måndag.

21 september 2009

Budgetpropositionen
Innehållet i budgetpropositionen är i stort det förväntade. För grundut-
bildningen höjs takbeloppet för Stockholms universitet med drygt 24 mkr, 
motsvarande nya platser samtidigt som en del ”gamla” platser omfördelats 
till andra lärosäten, som tidigare meddelats. För forskningen tillkommer 
för Stockholms universitet drygt 17 mkr i nya ej öronmärkta resurser, ett 
i stort enligt förra årets forskningsproposition förväntat belopp. Vidare 
tilldelas vi forskningsresurser för utveckling av strategiska områden enligt 
Vetenskapsrådets förslag. Pris- och löneomräkningen är 3.35 %, och det 
är positivt att vi slipper en större besparing inbakad i den uppräkningen. 
Det är också positivt att se att regeringen skriver särskilt om Science for 
Life Lab som en av tre större nationella infrastruktursatsningar, vid si-
dan av ESS och Max IV. För de kommande studieavgifterna för utomeu-
ropeiska studenter gäller att ”full kostnadstäckning ska uppnås för den 
studieavgiftsfinansierade verksamheten i sin helhet och varje lärosäte bör 
bestämma avgifternas storlek så att full kostnadstäckning nås.” Sålunda 
minskas vårt takbelopp 2011 med 7.2 mkr baserat ”på det av regeringen 
skattade antalet avgiftsbetalande studenter”. Totalt i hela landet minskar 
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takbeloppen med 111 mkr år 2011 av denna anledning. Eftersom avgif-
terna ska införas från och med höstterminen 2011 kommer reduceringen 
av takbeloppet från och med 2012 bli dubbelt så stor och slutligen enligt 
regeringen ”i storleksordningen 500 mkr per år”. Det är alltså det belopp 
lärosätena om några år ska ta in genom avgifter om vi samtidigt ska be-
hålla antalet utomeuropeiska studenter. Beträffande anmälningsavgifter, 
kvalitetsbaserad resurstilldelning, lärosätenas autonomi och en ny lärar-
utbildning finns inga nyheter i budgetpropositionen. Regeringen skriver 
att den avser återkomma i dessa frågor.

22 september 2009

Mer om budgetpropositionen
Igår eftermiddag var jag tillsammans med andra rektorer på ett informations-
möte om budgetpropositionen (se gårdagens blogg) med högskole- och 
forskningsministern samt statssekreteraren. Då framkom några väsentliga 
förtydliganden. I propositionen står att de strategiska forskningsresurserna 
i sin helhet tilldelas huvudsökande lärosäte. Argumentet för detta är 
att hela ansvaret för att utveckla de strategiska områdena ska vila på 
ett lärosäte; det kan inte fördelas även på medsökande lärosäten. Det 
jag och mina rektorskolleger inte hade klart för oss är att detta gäller 
även resursfördelningen. De nya resurserna permanentas i sin helhet vid 
huvudsökande lärosäte, givet att det lyckats med sitt uppdrag; medlen 
ska alltså inte fördelas på huvudsökande och medsökande lärosäten i de 
proportioner som angivits i ansökan. Detta är inte vad vi hade förväntat oss 
och kommer säkert att leda till mycket diskussion. Ett annat förtydligande 
gäller dispositionen av de resurser staten sparar då studieavgifter införs 
för utomeuropeiska studenter. Besparingen beräknas uppgå till 111 mkr år 
2011 och när systemet är helt genomfört ca 500 mkr per år. Besparingen 
år 2011 dras in till statskassan men från och med 2012 ska den i sin helhet 
återföras till sektorn. Detta besked får vi hälsa med tillfredsställelse; det har 
säkert inte varit lätt för utbildningsdepartementet att få igenom. Frågan 
är hur medlen ska återföras till sektorn. En gissning är att de kommer 
att användas i det tilltänkta kvalitetsrelaterade resurstilldelningssystemet 
för grundutbildningen. Men det dröjer ett antal år innan det är dags för 
studieavgifter och ny resurstilldelning, ännu längre innan de strategiska 
forskningsområdena är uppbyggda. Mycket kan hända på vägen.
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2 mars 2010
Lärosätenas ekonomi
Högskoleverket har sammanställt de ekonomiska resultaten 2009 för 
universitet och högskolor. Antalet helårsstudenter har ökat betydligt och 
många lärosäten utnyttjar nu hela takbeloppet. Stockholms universitet har 
bara utnyttjat 93 % av takbeloppet 2009, men vi har inte heller budgeterat 
eller planerat för att utnyttja hela beloppet, i synnerhet inte den del som 
kommer att dras in efter 2012. Lärosätenas samlade myndighetskapital 
uppgår nu till 7 miljarder och det påstås att finansministern talar om 
universitet och högskolor som den rika sektorn. Det är dock ett tillfälligt 
tillstånd föranlett av de stora forskningssatsningarna som ännu inte börjat 
dra kostnader fullt ut – det tar en viss tid att nyanställa forskare och bygga 
ut forskningen. Grundutbildningen är dessutom inte någon verksamhet 
som har några stora överskott – det samlade nationella takbeloppet 
utnyttjas fullt ut och inom detta är ersättningen per student som bekant 
otillräcklig.

15 april 2010
Budgetpropositionen
Vårens budgetproposition innehåller mycket få nyheter för universitet och 
högskolor och inga större förändringar som berör Stockholms universitet. 
Takbeloppet (antalet platser) ökas på ett antal högskolor i västra Sverige 
men det finns inget av den länge efterfrågade generella förstärkningen av 
grundutbildningen för att åtgärda det låga antalet undervisningstimmar i 
många ämnen. Såväl regering som opposition har utlovat sådana åtgärder 
men vi får vänta till i höst på besked.

30 juli 2010
Sparade resurser
Det har skrivits en del i media under juli om lärosätenas sparade kapi-
tal. Det uppgick vid årsskiftet till 7 miljarder kr. Därtill kommer ännu ej 
utnyttjade men utbetalade externa forskningsbidrag. Riksrevisionen har 
uppmärksammat saken och ska nu granska varför inte resurserna utnytt-
jas. Tobias Krantz har helt korrekt förklarat att det till stor del handlar 
om att lärosätena, framförallt de stora universiteten, inte hunnit få igång 
de nya forskningsprojekt som ska finansieras med de utökade forsknings-
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resurser som riksdagen anslagit. Det tar tid att anställa rätt forskare och 
bygga upp forskning med kvalitet. Samtidigt finns det också på en del 
institutioner ett sparande ”inför eventuella sämre tider”. Det har blivit lite 
för mycket av detta. Pengarna ska naturligtvis användas.

12 augusti 2010

Delårsbokslut och semesterslut
Jag har egentligen två dagar kvar på semestern, men höstens arbete har 
delvis satt igång redan denna vecka. Flitiga medarbetare hör av sig per e-
post och skickar handlingar att läsa till mötena i nästa vecka. Det börjar 
omedelbart på måndag morgon med rektorskonseljen då vi ska diskutera 
förslag till reviderad långsiktig plan, styrmodellen och förvaltningsorga-
nisationen för lärarutbildningen, och budgeten för 2011. Beträffande eko-
nomin visar delårsbokslutets prognos att vi även 2010 förväntas göra ett 
plusresultat. Detsamma gäller de andra stora universiteten. Det är ju bra 
i sig att vi inte har ont om pengar men nu behöver vi verkligen fundera 
över hur vi på ett bra sätt ska utnyttja alla sparade resurser, en viktigt fråga 
inför höstens budgetarbete.

13 oktober 2010

Budgetpropositionen
Budgetpropositionen innehåller ungefär vad vi förväntat oss för 
högre utbildning och forskning. Det blir glädjande en förstärkning av 
studentpengen inom humaniora och samhällsvetenskap, även om den inte 
kommer förrän 2012 och fullt ut först 2013. Då ökar studentpengen med 
sammanlagt 60 mkr per år vid Stockholms universitet. Vi får räkna på 
utfallet per student men det bör räcka till en märkbar utökning av antalet 
undervisningstimmar inom humaniora-samhällsvetenskap inklusive 
juridik. På forskningssidan får vi en något större höjning än förväntat, 
drygt 22 mkr per år, delvis beroende på ett för oss positivt utfall enligt 
utbildningsdepartementets kvalitetsrelaterade resursomfördelningsmodell. 
Under den kommande treårsperioden kommer vi att satsa de nya resurserna 
på centralt initierade internationaliseringssatsningar.
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31 januari 2011
Oförbrukade forskningsbidrag
Idag hade SACO ett seminarium om Riksrevisionens rapport Oförbrukade 
forskningsbidrag vid universitet och högskolor. Jag har läst rapporten och 
det är en saklig genomgång av orsakssammanhangen, även om det vid 
seminariet framkom att Vetenskapsrådet har en annan beskrivning av den 
bakomliggande utvecklingen. Den har lett till att det vid förra årsskiftet 
fanns nära 13 miljarder kr i oförbrukade bidrag vilket motsvarar ungefär 
ett års förbrukning. Den för mig övergripande frågan är om 13 miljarder 
kr är ett för stort belopp eller ej. Det är viktigt att komma ihåg att detta 
handlar om bidrag till ett stort antal olika forskningsprojekt, det är alltså 
öronmärkta medel. Med tanke på de korta bidragsperioderna, i regel tre 
år, och den osäkra framtida finansieringen, även för projekt av mycket 
hög kvalitet, är det enligt min mening inte alls orimligt med en buffert 
motsvarande ett års förbrukning.

10 februari 2011
Oförbrukade forskningsbidrag
Oförbrukade forskningsbidrag har jag kommenterat tidigare, scrolla bak-
åt till 31 januari. Dagens kommentar föranleds av den stort uppslagna 
artikeln i Svenska Dagbladet. Där beskrivs den uppkomna situationen som 
orsakad huvudsakligen av de stora satsningarna på starka forskningsmil-
jöer och excellenta forskare samt ett utvecklat sparande inför osäkerheten 
om fortsatt finansiering. Det är en i huvudsak riktig bild. Det handlar om 
att det tar tid att bygga upp forskning med kvalitet inom de projekt som 
fått stora ökningar och om en fullt begriplig försiktighet med resurserna 
inom de projekt som inte fått ta del av dessa stora ökningar.

8 mars 2011
Oförbrukade anslag
Högskoleverket publicerar idag sin sammanställning av lärosätenas eko-
nomiska resultat för 2010. De visar som väntat på ett stort överskott. 
Det handlar på de flesta lärosäten, även Stockholms universitet, om både 
grundutbildnings- och forskningsmedel. Tillströmningen av studenter är 
större än någonsin och forskningsintäkterna har ökat i en snabbare takt 
än kostnaderna. De oförbrukade forskningsbidragen (från externa finan-
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siärer) har debatterats under vintern och jag har kommenterat dessa tidi-
gare (blogg 10 februari). Mycket av vad som sagts om de oförbrukade 
forskningsbidragen gäller även de oförbrukade forskningsanslagen (från 
staten), men jag får anledning att återkomma mera i detalj till de senare. 
Vi ska diskutera frågan vid rektorskonseljens internat med fakultetsled-
ningarna i nästa vecka och det är meningen att jag i april ska delta i en 
hearing om saken i riksdagens utbildningsutskott.

5 april 2011
Besök Utbildningsutskottet
Riksdagens utbildningsutskott hade idag inbjudit SUHF för att lämna 
synpunkter på Riksrevisionens två rapporter om lärosätenas effektivitet 
respektive oförbrukade bidrag. Jag var där för att lämna synpunkter på 
de oförbrukade bidragen, Anders Söderholm från Mittuniversitetet för 
att kommentera effektiviteten. Om den senare kan man säga att Riks-
revisionens mätning är ett trubbigt mått och att det är mycket svårt att 
jämföra lärosäten med olika profil och storlek. Beträffande de oförbrukade 
bidragen upprepade jag vad jag tidigare sagt i denna fråga (se blogg 31 
januari) med huvudbudskapet att det sparade beloppet inte är särskilt stort 
i jämförelse med vad sektorn årligen omsätter – det är rimligt, för att inte 
säga nödvändigt, med ett viss buffertkapital med tanke på osäkerheten i 
den långsiktiga bidragsfinansieringen av forskningen.

14 april 2011
Vårpropositionen
Vårpropositionen innehåller inga stora nyheter för högre utbildning och 
forskning. Den viktigaste punkten är den utökade avdragsrätten för fö-
retag som stöder forskning. Det finns dock inget nytt om avdragsrätt för 
privatpersoner som vill stödja forskning. Expertskatten ska förändras så 
att utländska experter som kommer hit automatiskt och utan särskild 
prövning får reducerad skatt om deras månadslön överstiger 85600 kr. Det 
handlar då som alla inser om företagsledare och andra speciella experter, 
forskare vid universitet och högskolor har bara i extrema undantagsfall 
en sådan månadslön. Det finns också ett förslag om ytterligare 150 mkr 
till stipendier för utomeuropeiska studenter och det är naturligtvis ett 
välkommet besked.
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8 juni 2011
Riksrevisionen om basanslaget
Riksrevisionen har publicerat en ny rapport om ”Användningen av basan-
slaget för forskning och forskarutbildning”. Med basanslaget menas det s k 
fakultetsanslaget dvs det statliga anslaget för forskning och forskarutbild-
ning direkt till lärosätena. En viktig slutsats i rapporten är att en stor del 
av basanslaget – för vissa lärosäten praktiskt taget hela basanslaget – går 
åt till samfinansiering av externfinansierade forskningsprojekt, eftersom de 
flesta finansiärerna inte beviljar full kostnadstäckning utan kräver mer eller 
mindre omfattande samfinansiering, i regel av de indirekta kostnaderna. 
Följden av denna ordning är att lärosätena berövas sitt handlingsutrymme 
för egna initiativ och satsningar. Detta är precis vad SUHF i många år 
predikat och det är utomordentligt bra att Riksrevisionen nu genom sin 
granskning konstaterat att så är fallet. Det understryker lärosätenas legi-
tima krav på en ökad externfinansiering av projektens indirekta kostnader.

En annan slutsats i rapporten är att lärosätena har dålig överblick över 
hur basanslaget disponeras på olika utgiftsposter som samfinansiering av 
forskningsprojekt, strategiska satsningar och forskarutbildning. Det kon-
stateras samtidigt att införandet av SUHF-modellen innebär ett stort steg 
framåt för en bättre överblick men rekommendationen till lärosätena är 
ändå att ”utveckla sin interna redovisning så att den ger bättre underlag 
för att bedöma risker, prioritera och följa upp basanslagets användning”. 
Jag instämmer.

Det finns också som vanligt i Riksrevisionens rapporter – även om det 
är deras uppgift – en i min smak väl nitisk kameral framtoning. Sålunda 
påpekas inte bara att anslagen för forskning (forskarutbildning) respek-
tive grundutbildning ska hållas isär och att den ena verksamheten inte får 
bekostas av den andra – det talas också om ”vattentäta skott mellan verk-
samheterna” som något som bör säkras. Jag kan inte hålla med. Vad är då 
t ex ”forskningsanknytning i grundutbildningen”? Jag brukar framhålla 
för prefekter och andra ekonomiansvariga att gränsen mellan vad som är 
kostnader för forskning respektive utbildning är flytande och medger ett 
manöverutrymme i kostnadsföringen, allt i syfte att maximera kvalitet i 
båda verksamheterna, och det måste väl ändå vara det som är det viktigaste. 

9 september 2011
Budgetpropositionen
Utbildningsminister Jan Björklund hade idag ett informationsmöte om 
den kommande budgetpropositionen för rektorerna vid alla universitet 
och högskolor. Nyheterna handlar om grundutbildningen. En nyhet 
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släpptes häromdagen, om förbättrad matematikundervisning i skolorna 
(Mattelyftet). Den berör i hög grad den högre utbildningen eftersom den 
till stor del innebär att lärarna ska vidareutbildas. Den för dagen viktiga 
nyheten rör lärarutbildningens dimensionering. Det tillkommer inga nya 
platser totalt men som en följd av att många lärosäten inte fått examens-
rätter i de nya lärarutbildningarna kommer platser att omfördelas 
mellan lärosätena. Det handlar främst om förskollärare och grundlärare. 
Stockholms universitet är det lärosäte som får den största utökningen, 
vilket känns bra, ett erkännande av vår kapacitet. Fler nyheter som berör 
grundutbildningen kommer senare, budgetpropositionen presenteras i sin 
helhet 20 september. Jag får återkomma då med mer specifika siffror och 
kommentarer till utfallet för Stockholms universitet, som jag tror kommer 
att bli övervägande positivt.

11 september 2011
Mer om budgetpropositionen
Igår kom nästa pressmeddelande från regeringen om grundutbildningen 
i budgetpropositionen. Takbeloppen ska minskas och pengarna istället 
användas till en höjning av ersättningen per student. Regeringen har valt 
att dra in takbelopp i proportion till hur många inaktiva studenter det för-
modas finnas på respektive lärosäte. Före sommaren kom signaler om att 
lärosätena inte längre skulle få ersättning för så kallade ”nollpoängare”, 
och protester utbröt, eftersom det absolut inte är fel att studera och utbilda 
sig även om man inte väljer att ta poäng och examen. Nu är budskapet 
att finansieringen inte alls ska dras in för dessa ”aktiva nollpoängare” 
som studerar men inte tenterar, bara för de helt inaktiva studenterna, dvs 
”inaktiva nollpoängare” som anmält sig och registrerats men som varken 
studerar eller tenterar. Med hänvisning till att det finns sådana inaktiva 
studenter kommer takbeloppet att minskas med 440 milj kr. Lärosäten 
med förhållandevis låg genomströmning, däribland många högskolor med 
mycket distansundervisning men även t ex Stockholms universitet som har 
många orienteringskurser, får de största nedskärningarna. Pengarna ska 
återföras till lärosätena som kvalitetssatsningar. Det mesta, 400 milj går till 
höjning av hås-ersättningen inom humaniora-samhällsvetenskap från och 
med 2013. Lärosäten med mycket utbildning inom detta område får alltså 
tillbaka mest av det indragna takbeloppet. Exakt vad detta kommer att 
innebära på de enskilda institutionerna går inte att säga utan detaljerade 
beräkningar efter analys av budgetpropositionens tabellverk. Det har dock 
sagts mig att det för Stockholms universitet som helhet blir en nettovinst.
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20 september 2011
Budgetpropositionen
Budgetpropositionen (sammanfattning från utbildningsdepartementet) 
har kommit och siffrorna för de enskilda lärosätena kan läsas på sidan 173 
och framåt under Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 
(propositionens avsnitt för nedladdning). I år är det som tidigare med-
delats ovanligt många förändringar i takbeloppet för grundutbildningen 
men när alla plus- och minusposter räknats samman är förändringen inte 
särskilt dramatisk. Stockholms universitet får som väntat en viss utökning. 
Den viktigaste förändringen är höjningen av studentpengen (ersättningen 
per helårsstudent) inom humaniora-samhällsvetenskap, delvis sedan länge 
aviserad men ytterligare utökad från och med 2013. Den kommer att 
innebära mer undervisningstimmar, men det bör beaktas att den 30 %-iga 
höjning det talas om inkluderar den redan tidigare beslutade höjningen 
och avser endast halva studentpengen (ersättningen per helårsstudent men 
inte per helårsprestation). Tolkningen av budgetpropositionens siffror och 
vad de betyder för verksamheten vid den enskilda institutionen är en veten-
skap i sig. Utökningen av forskningsanslaget är något större än vi förutsett, 
närmare 32 mkr per år. Som helhet är det ett för Stockholms universitet 
positivt utfall.

27 januari 2012
Bokslut
Universitetets bokslut för 2011 är klart. De senaste åren har som be-
kant alla stora universitet gjort stora plusresultat med den följden att 
universiteten ligger på betydande oförbrukade kapital. Förhållandet har 
uppmärksammats av bland andra Riksrevisionen och är inte precis någon 
draghjälp inför den kommande forskningspropositionen. Det finns flera 
orsaker till att det blivit så här, en viktig orsak är att det tar tid att med 
kvalitet expandera forskningen efter den förhållandevis snabba och om-
fattande resursförstärkning som glädjande tillkom i förra forskningspro-
positionen, men det har också funnits ett alltför stort resurssparande på 
grund av osäkerhet om framtiden. Nu har i alla fall Stockholms universitet 
vänt den trenden. Resultatet för år 2011 är minus ca 80 mkr. Det betyder 
att vi använt statsanslaget fullt ut och även en del av vårt sparade kapital. 
Vår interna långtidsprognos visar på en balanserad ekonomi. Samtidigt 
välkomnar vi alla ytterligare resurstillskott som kan komma. Det finns 
mycket angelägen forskning vi skulle kunna utföra med utökade forsk-
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ningsresurser och många angelägna förbättringar av grundutbildningen vi 
skulle vilja göra med en höjd studentpeng. Det gäller särskilt humaniora-
samhällsvetenskap som under lång tid varit eftersatt, men även i hög grad 
naturvetenskap.

7 augusti 2012
Delårsbokslut
Delårsbokslutet är klart, jag har skrivit på det idag. Som vanligt har 
vi ett underskott första halvåret, minus 18 mkr, ungefär lika stort som 
första halvåret 2011. Beroende på bland annat semesterlönetransaktioner 
är alltid kostnaderna större än intäkterna första halvåret och tvärtom 
andra halvåret. Prognosen för hela årets resultat 2012 ligger på plus 81 
mkr. Det är onödigt stort, vi har som bekant redan ett betydande sparat 
myndighetskapital, och ger utrymme för eventuella engångssatsningar 
i höst. Jag kommer att ta upp saken med vicerektorer och dekaner 
omedelbart efter semestrarna.

20 september 2012
Budgetpropositionen
Budgetpropositionen för 2013 presenterades idag. Beträffande forsk-
ningen är innehållet det som tidigare presenterats i ett förhandsbesked 
om forskningspropositionen (blogg 11/9). Även beträffande grundutbild-
ningen är innehållet i stort sett känt. Takbeloppet ändras genom en lång 
rad plus- och minusposter. För Stockholms universitet är den största plus-
posten förstärkningen av studentpengen i humaniora-samhällsvetenskap 
med 89.5 mkr men ett antal minusposter med hänvisning till att det finns 
inaktiva studenter, att studieavgifter införts för tredjelandsstudenter, att 
landets vård- och ingenjörsutbildningar ska byggas ut, mm, resulterar i 
ett slutresultat som stannar på ett blygsamt tillskott om 8.4 mkr. Vi får 
även 2.5 mkr per år för ämneslärarutbildningen i finska och meänkieli. 
Stockholms universitet utnyttjar idag inte hela takbeloppet men vi räknar 
med att göra det om något år. Budgetförslaget innebär för oss alltså inte 
någon neddragning av takbeloppet men i praktiken en minskning av anta-
let platser till förmån för en höjd ersättning per student inom humaniora-
samhällsvetenskap.
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9 november 2012

Universitetsstyrelsen om budget och SRC
Universitetsstyrelsen har idag haft sammanträde och fastställt budgeten 
för 2013. Från och med 2014 ökar basanslaget för forskning med ca 50 
mkr per år. Vi har lagt ut hela den höjningen redan från och med 2013, mot 
bakgrund av att vi har sparade resurser att ta av. Ett annat positivt inslag 
är höjningen av grundutbildningsanslaget (studentpengen) i humaniora-
samhällsvetenskap med nära 90 mkr per år. Ett viktigt organisatoriskt be-
slut har också tagits av universitetsstyrelsen; Stockholm Resilience Centre 
SRC förs från och med årsskiftet in i det naturvetenskapliga området under 
Områdesnämnden för naturvetenskap. Beslutet har föregåtts av omfat-
tande beredning och stöds av ledningen för SRC. Beslutsunderlaget och 
beslutsformuleringen läggs ut i sin helhet på universitetets hemsida i nästa 
vecka så fort styrelsens protokoll är justerat.
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Ett av mina reformområden när jag tillträdde som rektor var forskningens 
profilering. Stockholms universitet upplevdes, åtminstone enligt universitets-
styrelsen, som profillöst. Fakulteterna fick i uppdrag att identifiera universite-
tets styrkeområden, vår ledande forskning. Det var ett nödvändigt arbete för 
att stärka förtroendet för vår forskning och förbereda oss för den framväxande 
trenden med fokus på starka forskningsmiljöer.

Starka forskningsmiljöer var ett huvudtema redan i forskningspropositio-
nen 2004. Nya resurser kanaliserades till dessa miljöer via Vetenskapsrådet 
som så kallade Linnebidrag. Andra finansiärer gick samma väg, och under när-
mare ett decennium har den rådande doktrinen varit att fördela mer pengar 
till de allra bästa forskargrupperna. Först nu börjar trenden vända med mer 
fokus på bredd och på yngre forskare.

Stockholms universitet var förhållandevis framgångsrikt i konkurrensen om 
medel till starka forskningsmiljöer, i synnerhet om man beaktar att universite-
tet saknar medicinsk och teknisk fakultet, dit stora delar av de nya resurserna 
destinerades. Blogginläggen i detta kapitel handlar om ett urval lyckosamma 
satsningar vid Stockholms universitet. 

En sådan framgångsrik satsning är Stockholm Resilience Centre som bygg-
des upp av Johan Rockström och Carl Folke. En annan är modevetenskap som 
etablerades genom generösa bidrag från Familjen Erling Perssons stiftelse. 
Det var humanistiska fakultetens tidigare dekanus Kerstin Dahlbäck som tog 
initiativet. Under en resa till Indien 2005 satt jag med Stefan Persson i hotel-
lets lobby och fick beslutet om stöd på ett papper där Stefan Persson höjt 
slutbeloppet med fem miljoner. Han tyckte vi behövde mer än vad vi begärt.

Detta kapitel innehåller också inlägg om bibliometri. En av mina käpphästar 
var vikten av ökad internationell och genomslagskraftig publicering. Förbätt-
ringspotentialen var och är väl fortfarande störst inom delar av humaniora och 
samhällsvetenskap. År 2007 anställde vi en bibliometriker, Per Ahlgren, som 
fortlöpande utarbetat bibliometriska analyser där institutionerna kan jäm-
föras. Inte överraskande är det de ledande forskningsområdena som också är 
mest citerade. Mer överraskad, och glatt överraskad, blev jag av de nationella 
och nordiska analyser som gjorts av Vetenskapsrådet och Nordforsk, vilka visar 
att Stockholms universitet numera ligger i topp.
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13 mars 2006

Nordita
Nordita är ett synnerligen välrenommerat forskningsinstitut för teoretisk 
fysik. Det flyttar nu till Stockholm på rekommendation av en internationell 
utvärdering. Det är en glädjande nyhet och ett bevis på framgången för 
vårt med KTH gemensamma fysikcentrum AlbaNova dit Nordita flyttar. 
Läs mer i pressmeddelandet. Flyttningen från Köpenhamn har föregåtts av 
långa och omständliga förhandlingar. Frågan har också varit uppe i danska 
folketinget. Utbildningsminister Leif Pagrotsky har särskilt engagerat sig 
och vi har fått ett utomordentligt stöd från utbildningsdepartementet i 
arbetet med att få detta till stånd.

18 maj 2006

Vetenskapsrådets infrastrukturstöd
Vetenskapsrådets kommitté för infrastruktur har besökt flera universitet 
däribland vårt för att diskutera det framtida stödet för vetenskaplig infra-
struktur. Det handlar om stora forskningsanläggningar såväl inom Sverige 
som internationellt men även om stora databaser och annat som kan vara 
av betydelse för t ex samhällsvetenskaplig forskning eller forskning inom 
biologisk mångfald. Vi är naturligtvis intresserade av stöd till Nordita, det 
nordiska fysikinstitutet som nu flyttar till AlbaNova från Köpenhamn, 
flyttning av Cryring från Manne Siegbahn-laboratoriet till den nya in-
ternationella kärnfysikanläggningen i Darmstadt i Tyskland – en verklig 
fjäder i hatten för våra fysiker om denna flyttning kan realiseras – och nya 
frielektronlaseranläggningar där vi tillsammans med KTH och Uppsala 
universitet deltar i utvecklingsarbetet, samt stöd till databaser inom bl a 
sociologi och andra områden. Vid mötet nyligen på Stockholms univer-
sitet deltog kommitténs huvudsekreterare Lars Börjesson, fakultetsdeka-
nus Stefan Nordlund, AlbaNovas föreståndare Ulf Wahlgren m fl fysiker 
samt Carl le Grand från Sociologiska institutionen. Det finns fortfarande 
möjlighet att påverka Vetenskapsrådets strategi för stöd till infrastruktur, 
genom deras hemsida.
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28 juni 2006

Mistra- och Vinnova-satsningar
Mistras jättesatsning på ett nytt stort miljöforskningsinstitut har gått till 
Stockholms universitet tillsammans med Stockholm Environment Institute 
och Beijerinstitutet vid KVA. Det är naturligtvis utomordentligt glädjande 
och ett högt betyg till våra framstående miljöforskare som utformat an-
sökan med Carl Folke i spetsen. I förra veckan fick vi också besked om 
att Vinnova beslutat finansiera ett Vinn Excellence Centre om Mobile Life 
under ledning av Kristina Höök. Tack till Mistra och Vinnova och lyck-
önskningar till våra forskare!

30 juni 2006

Linnébidrag
Två Linnebidrag av 20 gick till Stockholms universitet och det är ett utfall 
som vi får vara nöjda med i den hårda konkurrensen, även om de fyra 
SU-ansökningar som inte kunde beviljas absolut är värda samma stöd. Bi-
dragen går till forskning om klimatutveckling och om invandrarnas ställ-
ning på arbetsmarknaden och befäster Stockholms universitets ledande 
nationella och starka internationella ställning inom klimatforskningen 
respektive socialforskningen. Gratulationer till våra forskare inom dessa 
fält, och också till Lunds universitet som tog hem hela åtta bidrag.

1 juli 2006

Modevetenskap
Genom ett bidrag på 30 miljoner kronor från Familjen Erling Perssons 
stiftelse har vi fått möjlighet att utlysa en professur och etablera det nya 
ämnet modevetenskap vid Stockholms universitet. Från och med idag 1 
juli har vi etablerat ett nytt Centrum för modevetenskap vid universitetet. 
I höst har vi antagit 400 studenter till en 5-poängs introduktionskurs 
och 25 studenter påbörjar en ettårig magisterkurs som senare kommer 
att byggas ut till ett masterprogram. En professur har utlysts interna-
tionellt och en gästprofessor har anställts för höstterminen. Ett interna-
tionellt symposium kommer att hållas i Aula Magna 29–30 september. 
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Etableringen av modevetenskap vid Stockholms universitet har fått stor 
uppmärksamhet internationellt och flera utländska universitet är intres-
serade av att inleda samarbete.

12 juli 2006

Partikelfysik
CERN-anläggningen i Geneve är ett av världens största forskningslabora-
torier. Här byggs just nu en ny partikelaccelerator, LHC, för energinivåer 
av samma storleksordning som rådde under Big Bang. Protoner med dessa 
höga energier kommer att krockas mot varandra och restprodukterna 
analyseras i en detektor stor som ett femvåningshus, ATLAS. När experi-
menten kommer igång i slutet av 2007 och under 2008 kommer vi utan 
tvekan att få mycket ny kunskap om materiens och universums uppbygg-
nad. Konstruktionen av LHC och ATLAS är jättelika projekt där 1000-tals 
forskare och tekniker från ett stort antal länder medverkar. Jag tycker det 
är roligt att Sverige som var med och grundade CERN och Stockholms 
universitet tillsammans med KTH (även Uppsala och Lund är starkt in-
volverade) håller en hög profil i detta världsvida samarbete med europeisk 
bas. Vi har ju också ett Linnébidrag för astrofysik och partikelfysik vid 
AlbaNova. Hela denna vecka samlas flera hundra forskare och tekniker 
i Aula Magna för att diskutera utvecklingen av ATLAS-detektorn. Jag är 
glad över att Stockholms universitet tillsammans med KTH kan stå som 
värdar för detta symposium.

28 september 2006

Berzelii centra
Vi har fått ett av fyra Berzelii centra, för materialforskning, och är sam-
arbetspartner till KI och KTH i ytterligare ett, Stockholm Brain Institute. 
Vårt nya materialforskningscentrum kallas EXSELENT och handlar om 
syntes av nya porösa material, under ledning av professor Xiaodong Zou. 
Vi har lyckats ta hem många av de nya bidragen till starka forsknings-
miljöer från flera finansiärer. Det speciellt roliga med detta bidrag är att 
vi visat oss konkurrenskraftiga även när det handlar om grundforskning 
i aktiv samverkan med näringslivet, vilket är centralt för Berzelii centra.
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17 april 2007

Vårpropositionen och FAS-centra
Vårpropositionen innehåller inga stora nyheter för universitet och hög-
skolor. Satsningen på kompletterande utbildning för personer med ut-
ländsk juristutbildning samt högre praktiska förvaltningsutbildningen 
fortsätter 2008–2010. Institutet för psykosocial medicin blir redan i år 
en del av Stockholms universitet. Det är ett glädjande besked och vi väl-
komnar institutet till universitetet. Propositionen innehåller ingen höjning 
av studiemedlen. Det är beklagligt. Studiemedlen räcker inte om man ska 
studera i Stockholm.

Om utdelningen i vårpropositionen blev mager så kan vi glädja oss 
åt raka motsatsen i gårdagens besked från FAS, Forskningsrådet för ar-
betsliv och socialvetenskap. FAS har beslutat om sin utdelning av stöd till 
starka forskningsmiljöer och tre av de tio belönade miljöerna finns vid 
Stockholms universitet, vid våra institut CHESS, SOFI och SoRAD vid 
samhällsvetenskapliga fakulteten. Det handlar om ett sammanlagt stöd på 
16 miljoner kr per år i 10 år. Det är en bekräftelse på vår starka ställning 
inom social forskning.

25 april 2007

Kommersiell rätt
Stockholm Centre for Commercial Law inviger idag nya lokaler vid uni-
versitetsbiblioteket. Centrumbildningen hör till Juridiska institutionen, 
omfattar ett 10-tal forskningsområden och engagerar förutom de anställda 
över 100 kvalificerade personer utanför universitetsvärlden. Verksamheten 
är alltså omfattande vilket också framgår om man besöker hemsidan. Det 
är ett utmärkt exempel på djupgående och framgångsrik samverkan med 
det omgivande samhället. Kommersiell rätt är också ett av Stockholms 
universitets ledande forskningsområden. Verksamheten finansieras till stor 
del genom bidrag från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse men 
även från Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser och flera andra externa 
finansiärer.
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29 maj 2007

Stockholm Resilience Centre
Idag har invigningen av Stockholm Resilience Centre i Kräftriket ägt rum. 
Det handlar om det nya forskningsinstitut som MISTRA tagit initiativ till 
och basfinansierat och som placerats vid Stockholms universitet i sam-
arbete med KVAs Beijer Institute of Ecological Economics och Stockholm 
Environmental Institute Det är en stor verksamhet, stora pengar, och stora 
förväntningar. Nu måste vi leva upp till förväntningarna. Det känns dock 
bra med tanke på personalens stora entusiasm och styrelsens breda kom-
petens.

5 juni 2007

Forskningsstrategier
Vi har nyligen fastställt en reviderad lista över våra ledande forsknings-
områden, efter översyn inom fakulteterna. Den nya listan skiljer sig inte 
mycket innehållsmässigt från den gamla, och några större kast var ju inte 
heller att vänta, men ordvalet är förändrat och preciserat. Listan över le-
dande forskning har varit till stor nytta för att stärka vår ställning bland 
externa finansiärer och beslutsfattare. Den kommer också att bli ett fram-
trädande inslag i den utbildnings- och forskningsstrategi som vi liksom 
övriga lärosäten ska lämna in till departementet vid årsskiftet. Våra ledan-
de forskningsområden är emellertid inte desamma som våra prioriterade 
forskningsområden. De senare måste nu preciseras av fakultetsnämnderna 
och redovisas i nämnda forskningsstrategi.

Samtidigt måste vi naturligtvis redovisa vilka satsningar vi gör och pla-
nerar på universitetsnivå. Däri inkluderar jag också sådana som är fakul-
tetsspecifika ämnesmässigt men som finansieras på universitetsnivå, dvs 
av alla fakulteter gemensamt. Redan beslutade stora satsningar ligger på, 
till exempel, forskning om hållbar utveckling närmare bestämt Stockholm 
Resilience Centre, teoretisk fysik särskilt driftbidrag till Nordita (Nordiskt 
Institut för Teoretisk fysik vid AlbaNova), professur i portugisiska och 
flera mellantjänster i olika språk, externa kontakter med näringsliv och 
samhälle, samt ökning av antalet kvinnliga professorer. Därtill kommer 
medfinansiering av ett antal starka forskningsmiljöer som fått bidrag av 
externa finansiärer. En storsatsning som kommer är utbildningsvetenskap.
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11 september 2007

Ledande antropologiforskning
I dagarna pågår ett internationellt antropologmöte vid Stockholms univer-
sitet. Denna gång hedras särskilt professor Ulf Hannerz som nyligen gått i 
pension. Jag har hälsat deltagarna välkomna och talat om vår strävan att 
stärka vår internationella ställning. Transnationell antropologi är också 
ett av de ledande forskningsområden där vi anser oss inta en nationellt 
ledande och internationellt framstående ställning. Jag nämnde detta för 
det internationella auditoriet och fick instämmande nickanden. Det är 
utmärkt att vi kan arrangera internationella möten av detta slag. Det är 
ännu bättre om vi kan utöka listan över ledande forskningsområden. Det 
är ett långsiktigt arbete men centralt i vår strategiska planering.

26 september 2007

Bibliometri
Vi har anställt en bibliometriker. Syftet är att ta fram bibliometriska data 
ner till institutionsnivå. Vi ska göra jämförelser mellan jämförbara insti-
tutioner, dvs institutioner med likartade ämnesinriktningar, både inom 
Stockholms universitet och mellan institutioner från Stockholms universi-
tet och andra universitet, främst Uppsala universitet där vi inlett ett sam-
arbete på detta område. Det yttersta syftet är att öka vår internationella 
publicering och genomslagskraften i vår publicering. Vi kommer att ta 
fram publicerings- och citeringsdata till uppföljningen av verksamhets-
planen. Jag kommer också diskutera dessa data vid mina institutionsbesök 
nästa år.

Leidens universitet har en omfattande forskning och utveckling av bib-
liometri. De publicerar nu en egen rankinglista av Europas universitet 
baserad enbart på bibliometriska analyser. Mer specifikt handlar det om 
fyra rankinglistor efter antal publikationer, citeringar per publikation, med 
hänsyn till ämnesområdet normerade citeringssiffror (den s k kronindi-
katorn), samt kronindikatorn multiplicerad med antalet publikationer. 
Jag tycker det här är en ranking att ta på stort allvar. Uppsala, Lunds, 
Göteborgs och Stockholms universitet samt Karolinska institutet finns 
med i platsintervallet 5–52 på de fyra olika listorna, lite olika placering 
beroende på lista.
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21 november 2007
Klimatforskning
Idag har Naturvårdsverket sitt årliga s k Klimatforum, denna gång i Aula 
Magna vid Stockholms universitet. Platsen är väl vald. Stockholms uni-
versitet har en lång tradition och även idag en frontposition inom detta 
område. Professor emeritus Bert Bolin var med och tog initiativ till IPCC 
som i år belönas med Nobels fredspris. Paul Crutzen belönades 1995 med 
nobelpriset i kemi för hans forskning om atmosfärens kemi, särskilt ozon-
omsättningen, forskning utförd vid Stockholms universitet. Dagens fors-
kare vid universitetet är också engagerade i IPCC och det internationella 
arbetet kring klimatfrågorna. Universitetet har också ett Linnécentrum om 
klimatforskning, SUCLIM.

20 december 2007

Forsknings- och utbildningsstrategi
Nu är vi klara med Stockholms universitets forsknings- och utbildnings-
strategi, det dokument om 15 sidor som vi liksom andra lärosäten ska 
lämna till regeringen före årsskiftet och som är en del av underlaget för 
nästa års forskningsproposition. Vi har valt att fokusera på några stora 
frågor och hur universitetet kan bidra till att lösa dessa. Det handlar om 
klimat och miljö, samhälle och språk, och lärarutbildning och utbildnings-
vetenskap. Bredden i universitetets verksamhet är alltså inte huvudtemat 
– den är självklar mot bakgrund av att vi har mycket stora och till och 
med i några fall landets största fakulteter i naturvetenskap, humaniora, 
samhällsvetenskap och juridik. Vi tar också upp vår utökade näringslivs-
samverkan särskilt inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området. 
Vi lägger ut hela dokumentet på universitetets hemsida vid årsskiftet.

1 februari 2008
Stockholm Resilience Centre
Jag har idag besökt Stockholm Resilience Centre som är Stockholms 
universitets stora forskningsinstitut inom miljö och hållbar utveckling. 
Det drivs i samarbete med Stockholm Environmental Institute och The 
Beijer Institute of Ecological Economics och är huvudsakligen finansierat 
av Mistra. SRC invigdes i maj förra året och växer enormt. Forskningen 
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har stark internationell förankring med publicering i internationella 
topptidskrifter. Verksamheten omfattar nu ett 100-tal medarbetare. Mistra 
har beviljat en snabbare utökning av resurserna. SRCs lokaler i Kräftriket 
är redan för små. Det utökade lokalbehovet för SRC är en viktig anledning 
till att universitetet behöver expandera i Albano. Förhoppningen är att vi 
där år 2012 ska kunna inviga en ny byggnad för SRC, uppförd med ett 
särskilt miljö- och hållbarhetsperspektiv.

1 april 2008
Göran Gustafsson-prisen
Jag var igår på Kungliga Vetenskapsakademiens årliga högtidssamman-
komst. Då utdelades priser och belöningar, bland annat medaljer till pro-
fessor Henning Rodhe (meteorologi) och förste intendent Henni Wanntorp 
(Edvard Andersons växthus i Bergianska trädgården), samt de prestige-
fyllda Göran Gustafsson-prisen, bland andra till professor Xiaodong Zou 
(strukturkemi). Göran Gustafsson-prisen går till framstående yngre fors-
kare inom matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin. Den 
”gröna” biologin och geovetenskaperna är alltså inte representerade, så 
hela det naturvetenskapliga området är inte täckt. Däremot kan man 
säga att prisen ungefär täcker de ”hårda naturvetenskaperna” inklusive 
matematik och ”livsvetenskaperna”, och de 85 pris som delats ut under 
perioden 1991–2008 ger en viss uppfattning om universitetens inbördes 
ställning inom dessa områden. Inom de hårda naturvetenskaperna (mate-
matik, fysik och kemi exklusive biokemi) kommer Stockholms universitet 
(9 priser) samt KTH och Uppsala (8 priser vardera) på pallplats tätt följda 
av Chalmers och Lund (7 vardera) samt Linköping (3). Inom livsveten-
skaperna (biokemi, molekylärbiologi och medicin) kommer Karolinska 
institutet (12), Lund (8) och Umeå (7) på pallplats följda av Stockholms 
(5), Uppsala (4) och Göteborgs universitet (3).

18 juni 2008
Linnestöd och akademiforskartjänster
En ny omgång Linnestöd har delats ut. Stockholms universitet fick 2 av 20, 
och det tycker jag är godkänt. Vi får gratulera Lunds universitet som tog 
hem flest Linnestöd även denna gång, sex stycken. Våra Linnestöd handlar 
om Socialpolitik, välfärd och familjedynamik i Europa samt om kosmologi 
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och partikelfysik (”The CosmoParticle Collaboration”). Det är samma 
styrkeområden som tagit hem tidigare Linnestöd till vårt universitet. Men 
vi har lyckats också inom humaniora, i ett annat aktuellt sammanhang, 
Svenska Akademiens och Vitterhetsakademiens akademiforskartjänster. 
Sex nya sådana tjänster offentliggjordes igår och tre går till Stockholms 
universitet, samtliga inom språkområdet.

19 februari 2009

Strategiska ansökningar
Efter långa diskussioner och många turer är vi nu klara med inom vilka 
områden Stockholms universitet kommer att lämna in ansökningar till 
forskningspropositionens strategiska medel. Det handlar om Hållbart 
utnyttjande av naturresurser, Effekter på naturresurser, Klimatmodeller, 
Havsmiljöforskning och Epidemiologi, allt områden inom vilka vi har 
särskild kompetens. Vi medverkar också i en stor ansökan inom Molekylär 
biovetenskap där Karolinska institutet, KTH och Stockholms universitet 
söker tillsammans som likvärdiga parter. Jag vill också nämna det goda 
samarbete vi haft med KTH beträffande flera av de tekniska områdena 
där Stockholms universitet kommer att vara medsökande på KTHs an-
sökningar.

16 mars 2009

Strategiska ansökningar
Förra veckan var e-posten full av korrespondens om, frågor kring, och 
olika versioner av ansökningarna till forskningspropositionens strategiska 
medel. Idag skickar vi in Stockholms universitets ansökningar om Hållbart 
utnyttjande av naturresurser, Effekter på naturresurser, Klimatmodeller, 
Havsmiljöforskning och Epidemiologi. Vi medverkar också i flera andra 
ansökningar med andra lärosäten som huvudsökande, t ex en stor ansö-
kan inom Molekylär biovetenskap tillsammans med KTH och Karolinska 
institutet. Även om vi inte får utdelning på allt så tror jag ändå själva 
ansökningsprocessen har lett till nya kontakter och också nya framtida 
samarbeten. Huvudkoordinatorerna och dekanus Stefan Nordlund har 
lagt ned ett fantastiskt arbete på ansökningarna.
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28 mars 2009

Bibliometri
Vår bibliometriker Per Ahlgren har gjort en citeringsanalys av publika-
tionerna 2005–2007 från 20 institutioner på naturvetenskaplig fakultet 
och 6 på samhällsvetenskaplig fakultet. Urvalet är bestämt av att det är 
dessa 26 som bedömdes ha ett tillräckligt stort antal artiklar (minst 30) de 
nämnda åren för att göra en analys meningsfull. Artiklarna från nästan alla 
institutionerna citeras mer än genomsnittet för de tidskrifter i vilka man 
publicerar. Bäst citerade är artiklarna från institutionerna för organisk 
kemi, systemekologi, fysik, tillämpad miljövetenskap, genetik/mikrobio-
logi/toxikologi, astronomi, meteorologi samt social forskning (SOFI).

Min rektorskollega i Umeå har fäst min uppmärksamhet på de ranking-
listor över europeiska universitet som publiceras av de inom bibliometri le-
dande forskargrupperna i Leiden. Det finns olika listor baserade på antalet 
publikationer, antalet citeringar och fältnormaliserad citeringsgrad, den s k 
kronindikatorn. Vi kommer inte högt på listor sorterade efter de två första 
kvantitativa indikatorerna men på plats 38 av 250 enligt kronindikatorn 
som anses vara det bästa mätvärdet på publiceringens genomslagskraft. Vi 
är högst på listan av de svenska universiteten, men nog borde väl svenska 
universitet ligga ännu bättre till.

Citeringsanalyser är meningsfulla och intressanta inom medicin, natur-
vetenskap, och delar av teknik- och samhällsvetenskaperna. Humaniora 
och stora delar av samhällsvetenskapen har som bekant andra publice-
ringstraditioner och mycket bristfällig täckning i de publikationsdatabaser 
som används för analyserna. Regeringen menar ändå att bibliometriska 
analyser ska ligga till grund för omfördelning av forskningsresurserna 
mellan lärosätena. Det betyder att stora delar av forskningsverksamheten, 
mer än hälften vid Stockholms universitet, ställs utanför möjligheten att 
påverka universitetets resurstilldelning. Jag tycker det är fel. Regeringens 
resursomfördelningsmodell måste göras om.

14 april 2009

Bibliometri humaniora
Den bibliometriska analysen av humanistiska fakultetens publicering 
har just uppdaterats för år 2008. Analysen är gjord enligt den norska 
modellen som visar publiceringsaktiviteten. Filosofiska institutionen ligger 
fortfarande i topp med 13.9 % av fakultetens totala publikationspoäng, 
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tätt följd av Filmvetenskapliga institutionen och Institutionen för 
arkeologi och antikens kultur med 12.8 respektive 10.2 % av poängen. 
Dessa institutioner, tillsammans med Institutionen för lingvistik och 
Centrum for tvåspråkighetsforskning, ligger också väl till när det gäller 
internationell publicering mätt med antalet publikationer i tidskrifter i 
European Reference Index for the Humanities, vilket är glädjande. Jag har 
inga pekpinnar för hur humanisterna publicerar men självklart vill jag se 
genomslagskraftig och internationellt uppmärksammad publicering för 
humaniora liksom för alla vetenskapsområden vid Stockholms universitet.

15 juni 2009

Strategiska ansökningar
Vetenskapsrådet och övriga inblandade finansiärer har idag offentliggjort 
sina rekommendationer till regeringen rörande forskningspropositionens 
strategiska satsningar. Med tanke på att utlysningen till största delen hand-
lat om medicin och teknik tycker jag Stockholms universitet – som saknar 
dessa vetenskapsområden – har lyckats mycket väl. Tre av våra fem an-
sökningar rekommenderas och vi är även med på fyra andra ansökningar 
främst från KTH som också rekommenderas. Det är speciellt glädjande att 
vår med Karolinska institutet och KTH gemensamma storsatsning inom 
molekylära biovetenskaper – Science for Life Lab – tagits så väl emot 
och föreslås få det högsta beloppet, över 100 mkr. Stort tack till alla som 
medverkat i våra ansökningar.

2 februari 2010

Vetenskaplig publicering
Vetenskapsrådet har publicerat en rapport över hur svenska lärosätens 
publikationer citeras i jämförelse med dem från andra europeiska länder. 
Det finns både positiva och negativa inslag. Sverige ligger på sjätte plats 
internationellt och har i stort hållit ställningarna med citeringar i genom-
snitt cirka 10 % över medelvärdet. Schweiz ligger i topp och Danmark och 
Nederländerna har nu distanserat Sverige. Belgien, Norge och Tyskland 
knappar in och närmar sig Sveriges position. Ser man till enskilda universi-
tet i Sverige är det bara Stockholms universitet som når upp till danskarnas 
och holländarnas citeringsnivå med cirka 30 % över medelvärdet. Varför 
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är det så? Det finns all anledning att fundera över detta. Samtidigt är jag 
naturligtvis mycket stolt över Stockholms universitets forskare som gett 
vårt universitet en nationell topp-position inom vetenskaplig publicering.

7 juni 2010
Bibliometri samhällsvetenskap
Bibliometri-enhetens rapport över de samhällsvetenskapliga och juridiska 
fakulteternas institutioners publicering 2009 mätt med den norska modellen 
har just färdigställts. Data- och systemvetenskap har gått upp i topp, 
dock slaget av CHESS när man räknar publikationspoäng i förhållande 
till årsarbeten. CHESS och IIES ligger fortfarande i topp när det gäller 
publikationer i internationella tidskrifter (ISI-tidskrifter). Bibliometri-
rapporterna gör vi som bekant för att universitets-, fakultets- och 
institutionsledningarna ska få belyst i vilken utsträckning institutionernas 
forskning publiceras i media med internationell genomslagskraft.

17 juni 2010
Starka forskningsmiljöer
Vetenskapsrådet har gjort den första utvärderingen av första omgången 
Linnébidrag till starka forskningsmiljöer. Vi har två sådana bidrag från 
denna första omgång, till våra Linnaeus Centre on Social Policy and Family 
Dynamics in Europe och Oskar Klein Centre for Cosmoparticle Physics. 
De flesta miljöerna har enligt Vetenskapsrådets pressmeddelande lyckats 
bra och får bibehållet stöd. Dit hör det förstnämnda av våra två centra. 
Fyra miljöer har enligt Vetenskapsrådet lyckats exceptionellt bra och får 
utökat stöd, däribland Oskar Klein Centre for Cosmoparticle Physics. Det 
är ett glädjande besked till våra framstående fysiker.

31 mars 2011
KVA och Göran Gustafsson-priserna
Idag är det Kungliga Vetenskapsakademiens årliga högtidssammankomst 
och då utdelas en rad priser, bland annat de prestigefyllda Göran Gustafsson- 
priserna till framstående forskare inom matematik, fysik, kemi, molekylär-
biologi och medicin. Exakt 100 priser har delats ut under drygt 20 år 
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och jag kan inte låta bli att göra lite statistik över fördelningen bland 
universiteten. Alla pristagare finns listade på Göran Gustafsson-stiftelsens 
hemsida. Priserna kan nog betraktas som en ganska säker värdemätare 
på universitetens styrka inom de angivna områdena under den gångna 
20-årsperioden. Det handlar om mer än halva naturvetenskapen fast 
mycket biologi, miljö och geovetenskaper ingår inte i prisområdena. 
Jag lägger ihop pristagarna inom matematik, fysik och kemi till 
”hårda naturvetenskaper” och molekylärbiologi och medicin till ”livs-
vetenskaper”(en del kemipristagare hör nog egentligen hemma här) och så 
här blir resultatet – eftersom det är 100 pristagare representerar siffrorna 
både antal och procent.

Matematik, fysik och kemi: 
SU 14, KTH 12, UU 8, LU 8, CTH 8, UmU 3, LiU 3, GU 2, KI 1, KaU 1

Molekylärbiologi, medicin: 
KI 14, LU 8, UU 6, UmU 6, GU 3, SU 2, LiU 1

Som bekant menar jag att KI, KTH och SU borde gå samman till ett uni-
versitet eftersom vi kompletterar varandra i våra verksamhetsområden. 
Tillsammans har vi tagit hem 43 av de 100 priserna. Antalet/procentan-
delen kvinnliga pristagare är 13 och det är ju inte särskilt uppmuntrande 
men antalet har ökat från 3 under 1990-talet till 10 under 2000-talet. En 
av dem är från i år och den första pristagaren från Karlstads universitet. 
Grattis till henne, vår egen pristagare i år Fahmi Himo, och alla övriga 
pristagare.

19 maj 2011

Bibliometri
Vår bibliometriker har just färdigställt bibliometrianalyserna av institutio-
nernas publicering 2010. Rapporterna innehåller också en översikt av de 
fyra senaste årens publicering. Detta är viktiga data som alla institutioner 
bör begrunda. Stark publicering är nödvändigt för universitetets framtida 
utveckling. Jag gratulerar de institutioner och institut som ligger i topp 
(räknat i normerade publikationspoäng), Institutionen för organisk kemi 
och Institutionen för astronomi inom naturvetenskapen, Filosofiska insti-
tutionen och de båda instituten SoRAD och CHESS inom det humanistisk-
samhällsvetenskapliga området.
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26 maj 2011
Nordisk ranking- och bibliometrirapport
NordForsk har publicerat en mycket intressant rapport om internationell 
ranking, publiceringsaktivitet, forskningsprofiler och citation impact för 
de nordiska universiteten. De bibliometriska analyserna är som vanligt 
begränsade när det gäller att säga något om humaniora och samhälls-
vetenskap. Man kan i alla fall konstatera att de danska universiteten ligger 
mycket bra till, men även Stockholms universitet särskilt när det gäller 
citeringsanalyserna. Speciellt glädjande är att vi också klart förbättrat cita-
tion impact perioden 2005–2008 jämfört med 2000–2004.

27 oktober 2011

Utvärdering av humanistisk forskning
Storutvärderingar av all forskning vid hela lärosätet har genomförts vid flera 
universitet i landet. Stockholms universitet har avvaktat, med hänsyn till 
det omfattande arbetet med integrering av lärarutbildningen och i väntan 
på utbildningsdepartementets utredning av en nationell storutvärdering av 
all forskning vid alla lärosäten – vilket utredningen nu avstyrker, se tidigare 
blogg. Fakulteterna vid Stockholms universitet har emellertid genomfört oli-
ka utvärderingar i samband med det uppdrag de fått att identifiera nationellt 
ledande och internationellt framstående forskning vid fakulteten. Med na-
tionellt ledande avses sådan forskning som kan anses vara mera framstående 
än motsvarande forskning vid andra svenska lärosäten. En sammanfattande 
lista över sådana forskningsområden finns på universitetets hemsida. Uni-
versitetets vision är att forskningen vid flertalet av universitetets institutioner 
och enheter ska uppnå denna ställning. Flera av fakulteterna har anlitat 
externa bedömare för att identifiera nationellt ledande forskningsområden 
och resultatet av humanistiska fakultetens utvärdering av forskningen vid 
dess dryga 20 institutioner och enheter finns nu sammanställt i en 300-sidig 
mycket intressant rapport. Jag ser också en korrelation med resultatet av 
de bibliometriska analyser vi genomför sedan flera år. Dekanus Gunnar  
Svensson konstaterar i rapportens förord ”att den genomförda utvärdering-
en visar att det för närvarande bedrivs forskning som är nationellt ledande 
och internationellt framstående vid de flesta av Humanistiska fakultetens 
institutioner” och att ”universitetets vision kan därmed åtminstone vad be-
träffar forskningen vid Humanistiska fakulteten uppfattas som fullt möjlig 
att uppnå”. Det är naturligtvis mycket tillfredsställande.
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23 maj 2012

Bibliometri
Vår bibliometriker har sammanställt rapporter över institutionernas pu-
bliceringsaktivitet enligt norska modellen. I tabellerna över publikations-
poäng per årsarbetskraft 2011 framgår att CHESS och SoRAD (forskning 
om ojämlikhet i hälsa respektive socialvetenskaplig alkohol- och drog-
forskning) följda av Internationell ekonomi, Data- och systemvetenskap 
samt Filosofi ligger i topp inom HS-området och att Organisk kemi, Astro- 
nomi och Stockholm Resilience Centre toppar inom det naturvetenskap-
liga området (SRC samanalyseras med de naturvetenskapliga institutioner-
na). En stark utveckling perioden 2007–2011 visar bland andra Data- och 
systemvetenskap, SoRAD, Engelska och Fysik. Bravo! Det är intressant att 
notera att 69 av humanistiska fakultetens 192 artiklar år 2011 återfinns i 
ISI-Thomson/Reuters databas. Förutsättningarna för att göra citeringsana-
lyser även inom humaniora ökar. Som ni begriper läser jag dessa analyser 
med stort intresse. Jag hoppas att områdesnämnder, fakultetsnämnder och 
institutionsledningar gör detsamma. Framför allt måste vi överväga vad 
som kan göras för att få de institutioner och institut som kommer sämre 
ut i analyserna att förbättra sig. Framstående och internationellt uppmärk-
sammad publicering är en förutsättning för vårt universitets framtid och 
måste vara en självklar ambition för forskarna vid alla institutioner och 
institut vid Stockholms universitet.

26 maj 2012

Bibliometri humaniora
Vår bibliometri-enhet på universitetsbiblioteket har just publicerat ana-
lysen av humaniora-institutionernas publicering under år 2009. Filoso-
fiska institutionen ligger fortfarande i topp med 13.4 % av fakultetens 
publikationspoäng men det finns en uppstickare i Centrum för modeve-
tenskap som har den högsta siffran om man räknar publikationspoäng i 
förhållande till antalet årsarbeten. Analysen baseras som bekant på den 
norska modellen, vilken av många institutioner kritiserats för urvalet av 
poänggivande tidskrifter. Jag ser gärna en för svenska förhållanden re-
viderad sådan lista, men humanisterna måste själva ta initiativ till detta 
arbete, helst i samråd med andra stora universitet. Vi kommer givetvis 
att fortsätta analyserna av i vilken utsträckning våra institutioner bidrar 
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till genomslagskraftig och internationellt uppmärksammad publicering 
för forskningen vid Stockholms universitet. Motsvarande analyser för de 
samhällsvetenskapliga/juridiska institutionernas publicering 2009 kom-
mer inom en snar framtid.

5 september 2012

Institutet för internationell ekonomi
Institutet för internationell ekonomi, IIES, vid Stockholms universitet fyl-
ler 50 år. Det firas med två internationella konferenser, ett nobelsympo-
sium om Growth and Development och en konferens om Climate and 
the Economy. Institutet kommer också i samband med firandet få nya 
resurser. Det offentliggörs i Aula Magna idag kl 1330 då jag är där och 
ska säga några ord. IIES grundades av Gunnar Myrdal. Assar Lindbeck var 
under många år föreståndare, åtföljd av andra från Stockholms universitet 
mycket välkända nationalekonomer, Lars Calmfors, Torsten Persson, och 
Harry Flam. IIES har på ett utomordentligt sätt lyckats med att kombi-
nera internationell forskning av högsta klass med stort engagemang för 
den svenska samhällsutvecklingen och det är därigenom ett föredöme för 
många av universitetets institutioner och institut.

27 oktober 2012

Navarino Environmental Observatory
Navarino Environmental Observatory NEO invigs idag. Det är vår 
forskningsstation för klimat- och miljöforskning i medelhavsområdet, 
belägen i regionen Messinia på södra Peloponnesos i Grekland. Jag är 
naturligtvis på plats med en stor delegation från Stockholms universitet 
och från grekisk sida deltar ett stort antal framträdande representanter för 
forskningen och samhället, med grekiska turistministern i spetsen. Stationen 
kan ta emot upp till 28 övernattande gäster, det finns seminarierum, lab, 
kök, etc. Den har i sin helhet finansierats och sköts utan kostnad för 
oss av det grekiska företaget Temes som utvecklar ekoturism i området. 
Stationen drivs gemensamt av Stockholms universitet, Academy of Athens 
och Temes. Professor Karin Holmgren från oss är föreståndare. Samarbetet 
har redan resulterat i ett antal publikationer och flera fältkurser från 
Stockholms universitet har också ägt rum. NEO står nu redo att ta emot 
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våra forskare och studenter och alla discipliner är välkomna. Naturligtvis 
är jag utomordentligt nöjd och mycket tacksam mot företaget Temes som 
på detta sätt stöder vår internationella forskning.

17 december 2012

Institutet för solfysik
Institutet för solfysik har flyttats från Kungl. Vetenskapsakademien till 
Stockholms universitet. Samtidigt har Vetenskapsrådet inrättat solfysiken 
vid Stockholms universitet med det på Kanarieöarna befintliga soltelesko-
pet som nationell forskningsinfrastruktur. Även om solfysikforskningen 
sedan lång tid bedrivits i samarbete med forskare på Stockholms univer-
sitet vid AlbaNova är det nu mycket roligt att vi från årsskiftet får stå 
som värd för infrastrukturen och driva solfysikforskningen i egen regi 
vid Stockholms universitet. Den har internationellt mycket gott rykte och 
kommer ytterligare förstärka vår redan starka astronomiverksamhet.

19 december 2012

Ny citeringsstudie
Som bekant har det i många sammanhang noterats att forskningen vid 
Stockholms universitet har stark internationell genomslagskraft mätt med 
bibliometrisk citeringsanalys. Men variationen är naturligtvis stor inom 
universitetet, det är ett begränsat antal ämnesområden och institutioner 
som står för de riktigt höga siffrorna medan det finns en förbättringspo-
tential hos många andra. Vilka som framförallt bidragit till Stockholms 
universitets höga siffror framgår av en ny studie från vår bibliometriker. 
Eftersom det handlar om citeringsanalyser där det krävs en viss storlek på 
publiceringsunderlaget i databaserna är rapporten begränsad till de stora 
naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga institutionerna. Grattis till 
vårt Oskar Klein Centre för kosmopartikelfysik som ligger i topp, följt av 
Fysikum, Biokemi och Biofysik, Astronomi, Stockholm Resilience Centre, 
Tillämpad miljövetenskap och Naturgeografi och Kvartärgeologi – ord-
ningsföljden varierar lite beroende på hur man räknar.
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Bologna 

När jag kandiderade till att bli rektor hade jag inte ägnat mig åt grundutbild-
ning på flera år. Jag läste på och upptäckte att det fanns något som hette 
Bolognaprocessen och som även gällde Sverige. Genomförandet av Bologna-
processen vid Stockholms universitet blev en av mina huvudprioriteringar, be-
nämnd grundutbildningens internationalisering. När jag tillträdde var arbetet 
med planeringen av Bolognaprocessen i full gång på utbildningsdepartemen-
tet. Precis när jag började blogga kom en högskoleproposition med koppling 
till denna. De många politiska turerna kring propositionen blev föremål för 
många kommentarer i bloggen.

En av dessa turer gällde den fyraåriga utbildningen till civilekonom. 
Universiteten och Handelshögskolan ville ersätta den med Bolognasystemets 
tvåstegsmodell, treårig kandidatexamen med möjlighet till ytterligare två år 
för masterexamen. Civilekonomförbundet drev emellertid igenom att fyraårig 
civilekonomexamen blev kvar i högskoleförordningens examensbestämmelser. 
Nu har så vitt jag vet den fyraåriga civilekonomutbildningen ändå avvecklats 
på alla större lärosäten inklusive Stockholms universitet, trots protester från 
Civilekonomförbundet.

Kopplat till Bolognaprocessen var införandet av en sjugradig översättnings-
skala för betygen, European Credit Transfer System ECTS. Stockholms univer-
sitet beslutade med stöd av studentkåren att införa en korresponderande 
sjugradig betygskala. När Jan Björklund blev skolminister stod nya skolbetyg 
på hans agenda. Han hade hört talas om vårt beslut att införa den sjugradiga 
betygskalan och jag blev tillsammans med de som arbetade med våra nya be-
tyg uppkallad till utbildningsdepartementet för att informera om saken. Det 
står inte i bloggen men Jan Björklund har berättat att det bidrog i hög grad till 
att samma betygskala senare infördes i skolan.
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16 juni 2005
Högskolepropositionen
Den 14 juni presenterade utbildningsminister Leif Pagrotsky högskole-
propositionen Ny Värld – ny högskola. Propositionen har tre huvuddelar – 
internationalisering, breddad rekrytering, och förändrade antagningsregler. 
Det nya systemet kommer att införas den 1 juli 2007.

Enligt propositionen ska bara lärosäten med vetenskapsområde få ut-
färda masterexamen, något som inte är helt populärt hos flera av rekto-
rerna. Högskolorna är besvikna över att de inte automatiskt får utfärda 
masterexamen och menar att det kommer att hämma deras utveckling, 
motverka breddad rekrytering och utgör ett allmänt misstroende mot de-
ras kompetens.

Jag ser dock fördelar med förslaget eftersom jag tror att studentrörlig-
heten skulle öka – inte bara internationellt utan också inom Sverige. Större 
studentrörlighet innebär ökade krav på universiteten att erbjuda ett brett 
utbud av masterutbildningar, också för studenter med kandidatexamen 
från högskolorna. På sikt kan förslaget vara ett steg mot ett system med 
ett antal universitet med master- och forskarutbildning respektive ett antal 
högskolor med grundutbildning, det vill säga bort från föreställningen att 
dagens högskolor bara befinner sig i ett utvecklingsstadium på vägen mot 
att bli universitet.

Jag uppfattar det som ett politiskt ställningstagande för att Bologna-
tanken med en indelning av den nuvarande grundutbildningen i två nivåer 
också ska slå igenom i en indelning av de svenska lärosätena.

Högskolorna behåller sin nuvarande rätt att utfärda magisterexamen 
som uppnås efter ett års studier på avancerad nivå. Enligt utbildnings-
minister Leif Pagrotsky ska nya masterexamen ges efter två års studier 
på avancerad nivå. Hans egen bedömning är dock att magisterexamen 
kommer att bli ointressant och försvinna i skuggan av masterexamen. Jag 
tycker att det är utmärkt att det görs tydligt att den nya masterexamen 
är tvåårig och det inte blir några oklarheter med en lättvariant på ett år.

ECTS-poäng ska införas, vilket kräver ett visst arbete. Men tyvärr fattas 
inget nationellt beslut om ECTS-betyg. Lärosätena får, liksom Pagrotsky 
tidigare sagt i Svenska Dagbladet, själva bestämma sina betygsskalor.

Stockholms universitet kommer dock att intensifiera arbetet med in-
förandet av både ECTS-poäng och ECTS-betyg i enlighet med Bologna-
systemet. Vår erfarenhet är att betygen i hög grad efterfrågas – framför 
allt av utbytesstudenterna.

Beträffande de föreslagna förändringarna i antagningskriterierna är det 
utmärkt att gymnasiestudier i matematik och moderna språk premieras 
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för tillträde till högskolan, men då borde även svenska och engelska tas 
med. Att förstå och kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på såväl svenska 
som engelska är helt grundläggande för framgångsrika högskolestudier 
oavsett inriktning.

När det gäller antagningen ökar möjligheterna till lokalt urval från en 
tiondel till en femtedel av nybörjarna. Men denna kvot får inte användas 
till att ge studenter från egna lärosätet företräde till avancerad nivå. Det 
ska användas för att ta in nybörjare med särskilda kompetenser som nå-
gon specifik arbetslivserfarenhet, alltså inte särskild etnisk bakgrund eller 
andra personliga omständigheter. Vi får se vad vi kan göra med detta. 
Lokala regler kräver rätt stora administrativa insatser.

19 augusti 2005
Bolognaprocessen
Den 17–18 augusti samlades studierektorer och många andra vid Stock-
holms universitet till en konferens om Bolognaprocessen. Vi står inför ett 
stort arbete inför den omläggning av utbildningen som aviseras i den i juni 
presenterade högskolepropositionen. Grundläggande utbildning ersätts av 
två nya nivåer, grundutbildning som leder till kandidatexamen och master-
utbildning som leder till masterexamen. Examens- och kursbeskrivningar 
ska skrivas om i termer av lärandemål eller ”förväntade studieresultat”. 
Nya tvååriga masterutbildningar ska planeras.

Fördjupningskrav i grundutbildning och masterutbildning, och över-
gången från masterutbildning till forskarutbildning var några av många 
frågor som debatterades livligt vid konferensen. Universitets Bologna-
grupp kommer att tillvarata alla synpunkter som framkom, och under 
hösten ska vi fastställa en reviderad tidsplan för Bologna-arbetet vid uni-
versitetet. Det nya systemet ska enligt propositionen införas den 1 juli 
2007. Många institutioner har redan idag kommit långt med planeringen, 
och jag hoppas att Stockholms universitet kommer att ligga i täten med 
införandet av ett nytt utbildningssystem enligt Bologna-modellen.

3 november 2005
Bolognaprocessen
Idag har Stockholms universitet genom rektorsbeslut fastställt en ny hand-
lingsplan för Bolognaprocessen. Beslutet har föregåtts av en noggrann 
beredning i universitetets Bologna-grupp. Ett förslag har också varit på 



148148 Rektorsbloggen

remiss till fakultetsnämnderna och studentkåren. Beslutet innebär bland 
annat att alla framtida kurser och utbildningsprogram under år 2006 skall 
nivåplaceras till grundnivå (kandidatutbildning) respektive avancerad nivå 
(masterutbildning). Under år 2007 och vårterminen 2008 skall alla kurser 
och utbildningsprogram förses med kursplaner som inkluderar lärandemål 
(förväntade studieresultat) enligt högskolelagens nya nivåbeskrivningar. 
Det är ett omfattande planeringsarbete men vi har 2½ år på oss och uni-
versitetsstyrelsen har avsatt nära 30 miljoner kr för ändamålet.

Från och med höstterminen 2008 inför vi en målrelaterad sjugradig 
betygsskala med skriftliga betygskriterier i enlighet med lärandemålen i 
kursplanerna. Jag har skjutit fram tidpunkten för införandet till dess att 
skriftliga betygskriterier finns utarbetade och för att slippa en övergångs-
period med provisorisk översättning av dagens betyg, en synpunkt som 
framförts av studentrepresentanterna i Bologna-gruppen. De nya betygen 
införs framförallt för att enkelt kunna översättas till den internationella 
ECTS-skalan och för att Stockholms universitet därmed ska kunna er-
bjuda sina studenter internationellt begripliga och gångbara betyg. Jag 
är särskilt nöjd med att Stockholms Universitets Studentkår stöder det 
aktuella beslutet i sin helhet.

20 januari 2006
Högskolepropositionen
Jag hör idag i Ekot i Sveriges Radio att Miljöpartiet och de borgerliga par-
tierna enats om ett antal ändringar i högskolepropositionen. Vad jag så här 
långt kan bedöma innebär ändringarna inga stora konsekvenser för vårt 
Bologna-arbete. Emellertid förefaller det av nyhetsrapporteringen som om 
Miljöpartiet och de borgerliga vill att fördjupningskravet ska behållas i 
grundutbildningen och att man inte ska få tillgodoräkna sig poäng från 
masterutbildningen i forskarutbildningen. Jag får återkomma till detta 
efter utbildningsutskottets behandling av frågan på torsdag i nästa vecka.

27 januari 2006
Högskolepropositionen
Riksdagens utbildningsutskott har bordlagt behandlingen av högskolepro-
positionen. Anledningen är att miljöpartiet tillsammans med de borgerliga 
partierna vill ha ändringar i propositionen. Förhandlingar mellan reger-
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ingen och de olika partierna pågår nu rörande flera förslag i högskolepro-
positionen. Det gäller fördjupningskravet i grundutbildningen, forskar-
utbildningens längd, omfattningen av vissa yrkesexamina – bland annat 
förslag om att civilekonom-examen ska vara en 4-årig yrkesexamen – samt 
vissa antagningsregler som den så kallade 25:4-regelns vara eller icke vara 
och viktningen av betygen från gymnasieskolan. Jag ska kommentera två 
frågor utifrån den information jag fått vid utbildningsministerns möte med 
universitetsrektorerna i förrgår.

I högskolepropositionen finns inga förslag om poängbestämda för-
djupningskrav i grundutbildningen. Oppositionen anser att det kan leda till 
lägre kvalitet – examina bestående av ”hopplockade nybörjarkurser” – och 
vill införa krav på 60 p och 80 p fördjupning i ett huvudämne i kandidat- 
respektive magister-utbildningen (oklart för mig om man därmed också 
menar master-utbildningen). Jag tycker detta är onödigt och ett hinder för 
det nytänkande med tvär- och mångvetenskapliga kombinationer av olika 
ämnen som finns i den pågående planeringen av nya master-utbildningar. 
Jag tror inte det är någon risk för ”förflackning” av utbildningen. Det finns 
en stor medvetenhet om vikten av fördjupning hos alla de som arbetar med 
de nya utbildningarna. Jag vill uppmana er som arbetar med detta att inte 
låta signalerna om formella krav på fördjupning i ett ämne att lägga hinder 
i vägen. Det är ju också så att det är vi själva, dvs fakultetsnämnderna, 
som bestämmer vad som är ett ämne.

Forskarutbildningen ska vara 4-årig. Vi ska också införa en Bologna-
modell för grundutbildningen med en 3-årig kandidatutbildning och en 
påföljande 2-årig masterutbildning. Det råder enighet om allt detta. Re-
geringen vill samtidigt att den totala utbildningstiden inte ska bli för lång. 
Helst ska det inte ta mer än 8 års universitetsstudier för att nå doktors-
examen. För att få 3+2+4 att summera till 8 har regeringen i högskolepro-
positionen föreslagit att man ska kunna tillgodoräkna sig ett års studier 
från masterutbildningen i forskarutbildningens kursdel. Jag tycker det är 
ett rimligt förslag och en bra möjlighet att begränsa den totala studietiden 
fram till doktorsexamen till 8 år utan att kompromissa med kvaliteten i 
forskarutbildningen. Oppositionen har emellertid tolkat denna möjlighet 
som en avkortning och kvalitetssänkning av forskarutbildningen. De vill 
ta bort förslaget om tillgodoräknande. Ur planeringssynpunkt underlät-
tar det för oss. Vi behöver inte planera master-utbildningarna för ett till-
godoräknande i forskarutbildningen. Det betyder samtidigt att vi i Sverige 
får ett 3+2+4=9-årssystem för högre utbildning fram till doktorsexamen.

Vi får se vad de pågående förhandlingarna mellan regering och opposi-
tion leder till och avvakta utbildningsutskottets förslag till riksdagen.
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9 februari 2006

Högskolepropositionen
Riksdagens utbildningsutskott har idag behandlat högskolepropositionen. 
Det står klart att miljöpartiet tillsammans med de borgerliga partierna 
genomdriver ett antal förändringar, dock inte allt som tidigare aviserats. 
Det viktigaste är att kravet på ämnesfördjupning specificeras till 60 p i 
kandidatexamen och 80 p i magisterexamen (det är fortfarande oklart 
om man då också menar masterexamen). Vad jag förstår betyder detta 
att utbildningsdepartementets arbete med examensbeskrivningar försenas, 
men det är oklart om genomförandet av Bolognaprocessen därmed också 
försenas. Jag bedömer att det inte ska medföra någon ändring i vår egen 
handlingsplan på Stockholms universitet.

Forskarutbildningen ska förbli fyraårig säger oppositionen. Man vill 
inte se en utveckling där masterexamen krävs för tillträde till forskar-
utbildningen och säger att sökande med masterexamen inte ska ha förtur 
framför de med magisterexamen. Jag har samtidigt svårt att se hur 
sökande med magisterexamen i praktiken ska kunna slå ut sökande med 
masterexamen när kriteriet för urval till forskarutbildningen är de sökandes 
förutsättningar att tillgodogöra sig denna. Rimligtvis måste en master ha 
bättre förutsättningar än en magister. Det tycks inte bli något förbud mot 
att tillgodoräkna sig kurspoäng på avancerad nivå i forskarutbildningens 
kursdel. Därmed förefaller oppositionens uttalande inte medföra någon 
större skillnad jämfört med vad som redan står i högskolepropositionen.

Civilekonom blir en fyraårig yrkesutbildning – den finns vid Företags-
ekonomiska institutionen – och civilingenjör en femårig sådan. Stock-
holms universitet och vad jag förstår även Handelshögskolan och Uppsala 
universitet hade önskat en Bologna-modell för civilekonomutbildningen 
men vi får nu planera för ett tilläggsår för de studenter som önskar en 
masterexamen. Relevanta gymnasieämnen ska ge extra meritpoäng vid 
tillträde till högre utbildning. Det är ett bra förslag. Vilka ämnen det hand-
lar om är oklart. Själv anser jag att höga betyg i svenska, engelska och 
matematik särskilt bör premieras. Högskolepropositionen kommer enligt 
uppgift från utbildningsutskottet att läggas fram för riksdagen den 22 
februari. Då får vi se vad som blir beslutat. I rådande parlamentariska 
situation tycks allt kunna hända.
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24 februari 2006

Högskolepropositionen
Igår fattade riksdagen beslut om högskolepropositionen. Som väntat drev 
oppositionen igenom ett antal ändringar. Fördjupningskravet på 60 p och 
80 p i ett huvudämne i kandidatexamen respektive magisterexamen bibe-
hålls. Vi får inte låta detta bli ett hinder för det nytänkande med tvär- och 
mångvetenskapliga kombinationer av olika ämnen som finns i den på-
gående planeringen av nya masterutbildningar. Det är ju dessutom så att 
det är vi själva, dvs fakultetsnämnderna, som bestämmer vad som är ett 
huvudämne. Jag har idag talat med utbildningsdepartementet som säger 
att riksdagens ändringar i högskolepropositionen inte ska behöva betyda 
någon försening av införandet av en ny examensordning och Bologna-
processen som helhet. Vi kan alltså fortsätta processen enligt universitetets 
handlingsplan.

Enligt riksdagens hemsida ”stoppades förslaget att studenter med den 
nya masterexamen ska kunna tillgodoräkna sig ett års studier om de går 
vidare till forskarutbildningen ”. Men i utbildningsutskottets betänkande 
anger oppositionen som sitt ställningstagande i den av riksdagen antagna 
motionen – och det är väl det man får gå på – att ”masterkurser skall 
visserligen kunna tillgodoräknas, om de är relevanta för den sökta forskar-
utbildningen” men ”däremot skall inte masterkurser vara meriterande vid 
antagning till forskarutbildningen” och ”en person med masterexamen 
skall inte gå före vid tillsättande av doktorandtjänst”. Jag kan inte se 
hur dessa uttalanden ska kunna betyda något i praktiken. Enligt hög-
skoleförordningen ska urval bland de sökande ”göras med hänsyn till 
deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen”. Det finns inget 
förslag om en ändring av denna formulering och rimligen måste en master 
bedömas ha bättre förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen och 
därmed också gå före en magister i samma ämne.

Det oppositionen vänt sig emot är det faktum att det nya systemet 
i praktiken kommer att innebära att studenter med forskarutbildnings-
ambitioner kommer att tvingas finansiera ytterligare ett års studier – dvs 
fram till masterexamen – med studielån innan man kommer in på fors-
karutbildningen. Man har också begärt en översyn av studenternas eko-
nomiska och studiesociala situation. Det är väl motiverat. Studiebidraget 
är redan idag alldeles för lågt.
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27 februari 2006

Nya kandidat- och masterutbildningar
Planeringen av nya kandidat- och masterutbildningar är i full gång. Master-
utbildningarna är ju helt nya men Bolognaprocessen innebär också att 
kandidatutbildningar måste ses över och nyskapas. Vi behöver tänka över 
de gamla ämnesgränserna och överväga nya ämneskombinationer, också 
över fakultetsgränserna och gärna även i samarbete med andra universitet. 
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier efterlyser mer 
fokus på dessa frågor, i synnerhet möjligheten för studenterna att få plats 
för fritt valbara kurser inom ramen för sin utbildning. Genusvetenskap 
är exempel på ett ämne där en fritt valbar kurs skulle kunna passa in i 
många utbildningar på alla fakulteter. Det gäller fler ämnen och vi får inte 
missa dessa möjligheter till tvär- och mångvetenskapliga kombinationer i 
planeringen av de nya utbildningarna.

1 mars 2006

Bolognaprocessen
Enligt vår handlingsplan för Bolognaprocessen ska vi under detta år klassi-
ficera alla kurser till grundnivå eller avancerad nivå. Under nästa år ska 
alla kurser få fullständiga kursplaner som inkluderar lärandemål, även 
kallade förväntade studieresultat. Från och med 1 juli 2008 ska vi införa 
en 7-gradig målrelaterad betygsskala med tydliga betygskriterier kopplade 
till lärandemålen. Vid alla institutionsbesök har jag noterat att arbetet med 
Bolognaprocessen pågår med kraft och entusiasm. Institutionen för socialt 
arbete är redan färdig med nivåklassificeringen, kursplanerna och lärande-
målen, och planerar införa de nya betygen i år. Det är verkligen glädjande 
och en styrka att vi ligger så långt framme med Bolognaprocessen.

24 mars 2006

Bologna-pengar
Regeringen har skickat ut ett pressmeddelande med besked om att man 
anslår 30 miljoner kr till Bologna-reformen. Jag har fått frågor om varför 
detta kommer nu. Beloppet anslogs i budgetpropositionen i höstas men 
nu har regeringen fördelat summan på lärosäten. Stockholms universitet 
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får 1.3 miljoner. Varje bidrag emottas naturligtvis med tacksamhet, men 
med tanke på att Stockholms universitet i samma budgetproposition i 
höstas tilldelades nya grundutbildningsresurser om ca 130 miljoner kr 
per år är det nu beslutade engångsbidraget till Bologna-reformen inget att 
göra någon stor affär av. Universitetet har tidigare avsatt 30 miljoner för 
samma ändamål.

26 mars 2006

Fördjupningskravet
När högskolepropositionen behandlades fattade riksdagen som bekant 
beslut om att behålla fördjupningskravet i kandidat- och magisterexa-
men. Med anledning av riksdagsbeslutet har utbildningsdepartementet nu 
skickat ut förslag till ändringar i högskoleförordningen på remiss. Depar-
tementet konstaterar att riksdagen i sitt beslut inte omnämnt masterexa-
men, formulerat beslutet så att fördjupningskravet i magisterexamen är 80 
poäng trots att examen bara omfattar 40 poäng, samt formulerat kravet på 
tre olika sätt, som fördjupning i huvudsakligt område, i huvudämne eller i 
kunskapsområde. Departementet säger det inte i klartext, men slutsatsen 
är oundviklig: riksdagsbeslutet är sällsynt slarvigt hopkommet.

Hur har det blivit så här? Högskolepropositionen är resultatet av en 
genomtänkt analys av de internationella Bologna-överenskommelserna 
och flera års omfattande arbete av tjänstemännen på utbildningsdeparte-
mentet. Fördjupningskravet kan uttryckas i de nya examensbeskrivning-
arna och behöver därmed inte särskilt specificeras. Men vi har en mino-
ritetsregering och en riksdagsmajoritet ser ett tillfälle att demonstrera sin 
omsorg om kvaliteten i den högre utbildningen: fördjupningskravet måste 
behållas! Några hastigt och illa hopkomna formuleringar antas som riks-
dagens mening.

Departementet har gjort det bästa av situationen och föreslår formu-
leringarna: kandidat/magister/master-examen uppnås efter att studenten 
fullgjort kursfordringar om 180/60/120 högskolepoäng med viss inrikt-
ning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90/30/60 högsko-
lepoäng skall avse fördjupning inom det huvudsakliga området för utbild-
ningen. Högskolans (självklara) rätt att själv bestämma över utbildningens 
inriktning betonas och fördjupningskravet definieras i relation till det hu-
vudsakliga området, vilket är den bredaste av riksdagens tre formuleringar. 
Vi bestämmer också själva vad som menas med huvudsakligt område.
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27 mars 2006

Urval till forskarutbildningen
I går skrev jag om fördjupningskravet i riksdagsbeslutet om högskolepro-
positionen. Riksdagsbeslutet innehåller fler märkligheter. Riksdagen har 
uttalat att masterkurser visserligen skall kunna tillgodoräknas, om de är 
relevanta för den sökta forskarutbildningen men däremot skall inte mas-
terkurser vara meriterande vid antagning till forskarutbildning. Det är en 
obegriplig logik, att kurser som anses relevanta för en viss utbildning inte 
ska vara meriterande för antagning till samma utbildning.

Bakgrunden till riksdagens illa genomtänkta formulering är att man 
velat förhindra en utveckling där ett års studiekostnader vältras över på 
studenterna och etablera en ingång till forskarutbildningen redan efter ma-
gisterexamen i stället för efter masterexamen. Utbildningsdepartementet 
konstaterar i sitt förslag till ändringar i högskoleförordningen att riks-
dagsuttalandet är orimligt: det är inte möjligt att föreskriva att kurser 
som ingår i utbildning för masterexamen inte får beaktas vid urval till 
forskarutbildningen.

Urvalet ska enligt högskoleförordningen göras med hänsyn till förmå-
gan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Departementet föreslår ingen 
ändring av denna grundläggande princip men däremot två tillägg: fakul-
tetsnämnderna ska precisera vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas 
vid prövning av nämnda förmåga och det förhållandet att en sökande 
bedöms kunna få tidigare utbildning (t ex masterutbildning) tillgodoräk-
nad i forskarutbildningen får i sig inte ge företräde före andra sökande. 
Det sista tillägget speglar andan i riksdagens uttalande men det kan ju inte 
förhindra att en master måste anses ha större förmåga att tillgodogöra sig 
forskarutbildningen och därmed gå före en magister i samma ämne.

Den normala vägen fram till doktorsexamen, 3+1+4 år, 3+2+3 år el-
ler 3+2+4 år, blir säkert olika i olika ämnen och i hög grad beroende av 
hur ovan nämnda bedömningsgrunder för antagningen till forskarutbild-
ningen preciseras och hur masterutbildningen utformas inom varje ämne.

4 april 2006
Sjugradiga betyg
Stockholms universitet inför sjugradiga målrelaterade betyg efter hela 
kurser och program från och med höstterminen 2008. Syftet är att be-
tygen lätt ska kunna översättas till internationellt gångbara ECTS-betyg. 
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Beslutet har fattats efter noggrann beredning i samråd med och med stöd 
av Stockholms universitets studentkår. I senaste numret av Gaudeamus 
ber juridikstudenterna att få slippa de nya betygen. Dispens kan beviljas 
efter framställan från fakultetsnämnden. Vi får se om en sådan framställan 
kommer från juridik och vilka skäl som då eventuellt anförs. Jag tycker 
inte att de skäl som juridikstudenterna framfört är helt hållbara, även om 
jag har full förståelse för studenternas situation. Under alla omständig-
heter menar jag att universitetet ska utfärdiga de sjugradiga betygen till 
alla studenter som så önskar. Vi har ett mycket viktigt arbete framför oss, 
nämligen att utforma tydliga betygskriterier. Meningen är att säkerheten 
i betygsättningen ska öka. Studentkårens representant i universitetets Bo-
lognagrupp Josefin Grankvist beskriver de nya betygen på ett utmärkt sätt 
i senaste numret av Gaudeamus.

5 september 2006

Masterprogram i biologi
Jag besökte två biologi-institutioner igår, BIG (Biologisk grundutbildning) 
och GMT (Genetik, mikrobiologi och toxikologi). Det var intressant att 
höra hur arbetet med de nya kandidat- och masterutbildningarna går 
framåt. Det blir 3 kandidatprogram och 12 masterprogram i biologi, t ex i 
toxikologi som GMT ansvarar för. Just nu diskuteras examensbenämning-
arna. Blir man t ex master i naturvetenskap, biologi eller toxikologi efter 
genomgånget masterprogram i toxikologi? Och vad blir benämningen på 
engelska? Jag menar att de benämningar som bäst gagnar studenterna, inte 
minst i ett internationellt sammanhang, bör väljas.

4 oktober 2006

Bolognaprocessen
Vi har haft Bolognakonferens idag med alla studierektorer m fl. Jag 
hade inte möjlighet att delta hela dagen men lyssnade på den avslutande 
paneldiskussionen. Det var glädjande att höra att alla paneldeltagarna, 
från de fyra fakulteterna och studentkåren, uttryckte sig positivt om 
Bolognaprocessens möjligheter till ökad internationalisering, inte minst 
möjligheten att utveckla internationellt attraktiva masterkurser med 
ovanligt innehåll, t ex modevetenskap, och med anknytning till fram-
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stående forskning, t ex klimat och miljö. Bolognaprocessen framåtskrider 
enligt vår handlingsplan och det går bra, tack vare omfattande insatser 
från ett stort antal medarbetare.

16 februari 2007

Examensbenämningar
Högskoleverkets förslag till översättning av magisterexamen och mas-
terexamen, och engelska examensbenämningar överhuvudtaget, finns nu 
utlagt på deras hemsida. Magisterexamen och masterexamen översätts 
med ”Degree of Master (One Year)” respective ”Degree of Master (Two 
Years)”. Stockholms universitet anförde i sitt remiss-svar att magister inte 
borde översättas med master. Den nu föreslagna beteckningen med tilläg-
get om antal år i parentes undviker naturligtvis missförstånd men beteck-
ningarna låter osedvanligt byråkratiska. Jag har frågat två av våra profes-
sorer i engelska – nb båda med engelska som modersmål – och de säger 
båda att det låter klumpigt och oengelskt med konstruktionen Degree of 
Master. Den har väl tillkommit för att kunna hänga på olika efterled (se 
förslaget) men om vi talar om masterexamen (och kandidatexamen) utan 
närmare specificering så heter det Master’s Degree (och Bachelor’s Degree) 
på engelska.

Högskoleverket skriver också på sin hemsida att man föreslår reger-
ingen att de svenska beteckningarna för magisterxamen och masterexa-
men ändras till ”masterexamen, ett år” och ”masterexamen, två år”. Det 
förefaller både klåfingrigt och onödigt. Det är dessutom klumpiga be-
teckningar som inte fungerar i dagligt tal. Detta förslag om ändring av 
de svenska beteckningarna har inte varit ute på remiss till lärosätena. Det 
lanseras nu helt plötsligt precis när utbildningskataloger och informations-
material ligger färdigt inför vårens ansökningsomgång till höstterminen då 
de nya utbildningarna på avancerad nivå ska lanseras. Det kommer leda 
till informationsproblem och förvirring. Det är regeringen som beslutar 
om de svenska beteckningarna. Låt bli att göra denna ändring nu. Vänta 
åtminstone tills lärosätena fått säga sin mening.
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26 juni 2007

Civilekonomexamen
Rätt att utfärda den nya civilekonomexamen får bara sex större universitet 
meddelar Högskoleverket. Sjutton andra universitet och högskolor som 
sökt examensrätt får nej. Erik Åsbrink som lett Högskoleverkets utvärde-
ringsgrupp för prövning av examensrätten skriver idag om detta på DN 
Debatt. Den fackliga organisationen Civilekonomerna genomdrev förra 
året i riksdagen att civilekonomutbildningen skulle bli en yrkesutbildning 
som leder till en yrkesexamen, civilekonomexamen, trots att inget univer-
sitet ville ha denna nya ordning. Universiteten ville istället att ekonom-
utbildningarna skulle anpassas till det internationella Bolognasystemet, 
med en treårig kandidatexamen och en femårig masterexamen. Sådana 
ekonomutbildningar kommer också att finnas vid flera universitet, vid 
sidan av den fyraåriga civilekonomutbildningen. Handelshögskolan och 
Uppsala universitet kommer inte att erbjuda civilekonomutbildning med 
civilekonomexamen. Det förefaller dock möjligt att kunna kalla sig civil-
ekonom även om man saknar civilekonomexamen. Vilken röra. Så går det 
när politiska beslut ska drivas fram i stor hast. En intressant aspekt på 
Högskoleverkets beslut är att så många fått nej. Bland annat ställs höga 
krav på lärarnas formella kompetens. Det tyder på att det kan bli svårt för 
många högskolor att få examensrätt i olika masterutbildningar.

5 juni 2008

Bolognaprocessen
Vetenskapsradion har idag haft ett inslag om Bolognaprocessen. ”Högsko-
lans anpassning till Europa utan resultat” heter det. Det är alldeles för ti-
digt att komma med ett så svepande uttalande. Det tar flera år innan vi kan 
utvärdera effekten av Bolognaprocessen. De nya utbildningarna har precis 
startat. Jag tror Bolognaprocessen är både nödvändig och av stort värde 
för högre utbildning i Europa och därmed även i Sverige. Visst har det kos-
tat pengar, framförallt i form av stora arbetsinsatser från institutionerna. 
Det har också gett mycket tillbaka i form av förnyelse och nytänkande 
kring utbildningen, alldeles oavsett den internationella anpassningen. Det 
är vad institutionerna berättar för mig vid mina institutionsbesök.
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25 mars 2009

Bolognaprocessen
European University Association (EUA) planerar en ”Trends 2010” rap-
port över hur Bolognaprocessen framskrider vid europeiska universitet. 
I syfte att bedöma läget genomför EUA ett antal besök vid utvalda uni-
versitet. Stockholms universitet har igår och idag haft ett sådant besök 
av en grupp från EUA. Gruppen har träffat ett stort antal personer vid 
universitetet, universitetsledningen, dekanerna, ett 10-tal professorer, dub-
belt så många yngre lärare och forskare, doktorander, TA-personal och 
ett dussintal studenter. Det handlar inte om någon utvärdering och Stock-
holms universitet kommer inte att synas i rapporten som kommer att vara 
allmänt hållen men jag fick intrycket att gruppen imponerades över vilket 
enormt arbete som medarbetarna vid Stockholms universitet lagt ned på 
Bologna-reformen med sin nya struktur, kandidat- och masterprogram, 
lärandemål, betygskriterier, och andra med Bolognaprocessen förbundna 
aktiviteter.

2 december 2009

EU-besök
Stockholms universitet hade idag besök av en delegation från Europa-
parlamentets kommitté för kultur och utbildning. Man ville särskilt för-
höra sig om Bologna-modellens implementering i den högre utbildningen 
i Sverige. Delegationen träffade tidigare under dagen utbildningsministern, 
högskole- och forskningsministern och universitetskanslern. Därefter var 
det alltså dags att höra hur man arbetat på ett av de svenska universite-
ten. Det framgick att problemen varit omfattande i många andra länder, 
särskilt Tyskland, men där innebar också reformen en mycket större för-
ändring i examensstrukturen än i Sverige. Delegationen var också tvek-
sam till om Bolognaprocessen verkligen medfört någon större rörlighet av 
studenter mellan lärosätena. Vi menar dock att det är för tidigt att uttala 
sig om detta och det kan också vara svårt att mäta i vilken utsträckning 
studenter byter lärosäte i övergången till avancerade studier på masternivå 
efter kandidatexamen, och det är ju själva grundtanken med modellens 
stimulans till ökad rörlighet.
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Lärarutbildning 

Ett bestående intryck efter alla institutionsbesök jag genomförde under mitt 
första rektorsår 2004 var missnöjet med hur lärarutbildningen i Stockholm var 
organiserad, med en separat lärarhögskola och Stockholms universitet som 
huvudsaklig leverantör av stora delar av utbildningen. Man upplevde fram-
förallt att universitetet tappat kontrollen över utbildningen i och med 2001 
års förordning om en ny lärarutbildning. 

Den 21 januari 2005 kallade jag ett antal av Stockholms universitets kon-
taktpersoner med Lärarhögskolan till ett möte för att diskutera frågan. Det 
framkom då att alla tyckte att det vore bäst om universitetet om möjligt tog 
över lärarutbildningen i Stockholm. En vecka senare tog jag upp saken med 
Lärarhögskolans rektor Eskil Franck vid Högskoleverkets årliga rektorsmöte i 
Steningevik nära Sigtuna. Jag föreslog att vi gemensamt skulle utreda en ny 
organisation med lärarutbildningen organiserad inom Stockholms universitet. 
Eskil Franck bad att få fundera på saken och efter ett par veckor återkom han 
med ett ja. Det var ett modigt beslut och starten för den så kallade Regina-
utredningen, namnet helt enkelt taget efter den första sammanträdesdagens 
namnsdag. Den fortsatta processen är flitigt kommenterad i bloggen.

Regina-utredningens förslag om en utbildningsvetenskaplig fakultet var en 
kompromiss. Lärarutbildningens företrädare hoppades att det skulle innebära 
någon form av fortsatt självstyre för denna utbildning. Det var dock ingen 
utveckling jag önskade. När regeringen satt ner foten och beslutat att univer-
sitetet skulle ta över lärarutbildningen beslutade vi att överge Regina-förslaget 
och genomföra en fullständig integration av lärarutbildningen i universite-
tets ordinarie organisation. Anders Gustavsson utsågs till vicerektor och ledde 
denna integration med stor skicklighet och diplomati.

För att fullt ut kunna genomföra en integration av lärarutbildningen i Stock-
holms universitet stod det klart för mig att vi helt måste lämna Lärarhögsko-
lans lokaler i Konradsberg på Kungsholmen. Detta har jag skrivit mycket litet 
om i bloggen eftersom flytten upprörde mycket känslor. Lokalerna i Konrads-
berg var relativt nya och anpassade för lärarutbildningen. Vid min avgång i 
januari 2013 hade emellertid lärarutbildningen i sin helhet flyttat till Frescati. 
Lokalerna i Konradsberg har tagits över av Stockholms stad som har stort be-
hov av dessa för skolor till Kungsholmens växande befolkning. 

Parallellt med händelserna i Stockholm genomfördes Sigbrit Frankes 
utredning av och riksdagens påföljande beslut om en ny lärarutbildning 
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från och med höstterminen 2011. Den är naturligtvis också kommenterad i 
bloggen. Lärarutbildningen förändrades från en sammanhållen sådan till fyra 
separata lärarutbildningar och alla universitetet och högskolor tvingades söka 
examensrätt för de nya utbildningarna. Stockholms universitet fick den 17 
december avslag på sin ansökan om examensrätt i grundlärarutbildningen. 
Den dagen blev den dystraste under min 9-åriga rektorsperiod. 

Avslaget blev en toppnyhet i media och skadade Stockholms universitets 
anseende och vår ambition att skapa en ny och bättre lärarutbildning i Stock-
holm. Till viss del berodde det på att vi tagit för lätt på ansökan men till största 
delen berodde det på alltför otydliga och skiftande instruktioner från Hög-
skoleverket och en från regeringen alltför snabbt framtvingad process. Mina 
kommentarer om detta i blogginläggen är återhållsamma. I själva verket var 
jag mycket upprörd och tycker fortfarande att Högskoleverkets hantering av 
den första ansökningsomgången år 2010 var undermålig. I juni 2011 bevilja-
des vår ansökan.
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9 september 2005

Lärarutbildningen
Universitetsstyrelsen har idag beslutat utreda förutsättningarna för att 
bilda en ny utbildningsvetenskaplig fakultet vid Stockholms universitet. 
Den ska bland annat ansvara för lärarutbildningen i Stockholm, och Lä-
rarhögskolan avvecklas i så fall som eget lärosäte. Ett likalydande utred-
ningsbeslut fattades av Lärarhögskolans styrelse i förra veckan. Det hand-
lar om en mycket stor förändring för vårt universitet, kanske den största 
sedan vi omvandlades från högskola till universitet år 1960. Jag lanserade 
förslaget om en ny organisation för lärarutbildningen i januari, och det har 
diskuterats informellt på båda lärosätena under våren. Utredningen ska 
vara klar våren 2006 och realiseras förslaget kan det ske under år 2007.

För mig är det mycket viktigt att en ny utbildningsvetenskaplig fakultet 
får ett brett ämnesinnehåll och inte bara handlar om lärarutbildning. Jag 
vill också att den får en stark forskningsverksamhet. Jag menar att vi bör 
överväga om inte flera institutioner och verksamheter från våra övriga 
fyra fakulteter kan organiseras i den nya fakulteten. Det behöver inte bara 
vara strikt utbildningsvetenskap även om det blir fakultetens benämning. 
En utredningsgrupp ledd av prorektorerna, förvaltningscheferna och stu-
dentkårsordförandena vid de båda lärosätena börjar redan på måndag sitt 
arbete. Många av oss kommer att bli involverade i detta arbete. Har du 
synpunkter och förslag, tveka inte att vända dig till utredningsgruppen.

18 januari 2006

Lärarutbildningen
Den så kallade Regina-utredningen har under hösten arbetat intensivt med 
förslaget om att inrätta en ny fakultet för utbildningsvetenskaplig forsk-
ning och utbildning vid Stockholms universitet. Den nya fakulteten ska 
rymma lärarutbildningen och realiseras detta så kommer Lärarhögskolan 
samtidigt att avvecklas som eget lärosäte. Utredningen görs på uppdrag 
av universitetsstyrelsen och lärarhögskolestyrelsen, vilka båda tar ställning 
till ett förslag från utredningen i månadsskiftet maj-juni.

Nu finns ett första förslag som ett diskussionsunderlag för det fortsatta 
utredningsarbetet under våren. Förslaget presenteras av Regina-utredning-
en i Aula Magna idag kl 1500. Förslaget är konkret och beskriver vilka 
verksamheter som kan ingå i den nya fakulteten, en lista på tänkbara in-
stitutioner och en modell för styrning och resursfördelning. Jag tycker det 
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är ett bra förslag. Jag har uppfattat att många på Stockholms universitet 
är positiva till att inrätta en utbildningsvetenskaplig fakultet. Jag miss-
tänker samtidigt att det är många som inte närmare reflekterat över frågan. 
Det är viktigt att ta del av Regina-utredningens förslag. Det handlar om 
en mycket stor förändring för Stockholms universitet, en förändring som 
även kommer att påverka dem som tillhör och förblir i de existerande 
fakulteterna.

Jag vet att det på Lärarhögskolan finns många som är skeptiska eller ne-
gativt inställda till att föra över lärarutbildningen till Stockholms universi-
tet. Man är orolig för vilken ställning man kommer att få vid Stockholms 
universitet, om man kommer att respekteras och synas. Synligheten kom-
mer inte att vara något som helst problem. Lärarutbildningen är mycket 
omfattande och i grundutbildningsfrågor kommer en utbildningsveten-
skaplig fakultet vara en dominerande aktör inom universitetet. Respekten 
och förståelsen för de skilda kulturer som finns vid de båda lärosätena 
är något vi måste arbeta med långsiktigt. Jag är övertygad om att en ny 
organisation ger bättre förutsättningar för det arbetet och därmed också 
i förlängningen en bättre lärarutbildning och bättre lärare.

25 april 2006

Lärarutbildningen
Regina-utredningen om en ny utbildningsvetenskaplig fakultet vid uni-
versitetet har lämnat sin slutrapport 21 april. Nu får vi avvakta besluten i 
Lärarhögskolans styrelse 31 maj och universitetsstyrelsen 1 juni. Oavsett 
vilket beslut som fattas innebär det stora förändringar för båda lärosätena. 
Jag har lämnat min egen kommentar och försöker mig inte på någon sam-
manfattning här. Det är bäst att läsa hela kommentaren.

19 maj 2006

Regina-förslaget
Universitetsstyrelsen sammanträder 1 juni och kommer då att behandla 
Regina-utredningens förslag om att inrätta en ny fakultet för utbildnings-
vetenskap och kommunikation vid Stockholms universitet. Jag har nu 
skickat ut mitt förslag till beslut i universitetsstyrelsen. Jag föreslår att 
universitetsstyrelsen ställer sig bakom Regina-utredningens förslag. Jag 
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menar att Regina-förslaget är mycket väl genomarbetat och rymmer stora 
möjligheter för lärarutbildningen, för framtidens lärare, och i förläng-
ningen därmed även för en bättre skola och för bättre utbildade elever och 
studenter. Det stöds också av Lärarhögskolans ledning. Lärarhögskolans 
styrelse har trots detta föreslagits avstyrka förslaget. Det ändrar inte på 
mitt ställningstagande för Regina-förslaget. Jag återkommer 1 juni med en 
mer omfattande kommentar till besluten i de båda styrelserna.

1 juni 2006

Lärarutbildningen
Som väntat har universitetsstyrelsen idag beslutat tillstyrka Regina-ut-
redningens förslag om att inrätta en utbildningsvetenskaplig fakultet vid 
universitetet samtidigt som Lärarhögskolans styrelse beslutat avstyrka 
förslaget. Jag väntar nu på att höra Lärarhögskolans tillträdande rektor i 
denna fråga. Universitetsstyrelsens uppfattning är att frågan måste drivas 
vidare. Regina-förslaget är genomtänkt och innebär den på lång sikt bästa 
lösningen för lärarutbildningen i Stockholm. I väntan på att det kan rea-
liseras har jag kallat representanter inom universitetet till två planerings-
möten 12 och 13 juni för att diskutera hur vi efter de båda styrelsebesluten 
tillsvidare ska hantera lärarutbildningen samt forskarutbildningen inom 
utbildningsvetenskap. Jag återkommer naturligtvis med besked och fler 
kommentarer kring detta.

13 juni 2006

Forskarutbildning i utbildningsvetenskap
Det finns en utbildningsvetenskaplig forskarutbildningsnämnd som hand-
har frågor rörande forskarutbildningen vid Lärarhögskolan. Nämnden 
är tillsatt av Stockholms universitets rektor för en period till och med 30 
juni i år. Det har nu framkommit att det finns betydande brister i forskar-
utbildningen i de utbildningsvetenskapliga ämnena vid Lärarhögskolan 
(didaktik, pedagogik, specialpedagogik, barn- och ungdomsvetenskap). 
Det gäller bland annat de individuella forskarutbildningsplanerna och 
beslut och procedurer i samband med antagning och examination. Jag 
kommer av den anledningen inte att förlänga mandatet för utbildnings-
vetenskapliga forskarutbildningsnämnden. Alla forskarutbildningsfrågor 
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som hittills varit delegerade till denna nämnd eller till andra organ vid 
Lärarhögskolan återgår tillsvidare till samhällsvetenskapliga fakulteten 
vid Stockholms universitet. Beslutet sammanhänger inte med Lärarhög-
skolans ställningstagande till Regina-utredningens förslag om en utbild-
ningsvetenskaplig fakultet vid Stockholms universitet, utan handlar om att 
samhällsvetenskapliga fakulteten nu måste se över forskarutbildningen i 
utbildningsvetenskap, för vilken vi har det formella ansvaret. Jag återkom-
mer med kommentarer kring lärarutbildningen.

20 juni 2006

Lärarutbildningen
Jag hade igår ett första möte med Lärarhögskolans tillträdande rektor 
Ingrid Carlgren. Lärarhögskolans styrelse har ju, även om man idag inte 
tillstyrkt Regina-utredningens förslag, ändå ”uttalat sin vilja att arbeta 
för ett upprättande av en gemensam utbildningsvetenskaplig fakultet och 
därmed samgående” och uppdragit åt tillträdande rektor att samråda med 
mig om den fortsatta utvecklingen och hanteringen av obesvarade frågor. 
Jag uppfattar beslutet i Lärarhögskolans styrelse som en bordläggning av 
ställningstagandet till Regina-förslaget, inte som ett nej. Ingrid Carlgren 
har presenterat en rad idéer som jag kommer att diskutera med våra kon-
taktpersoner och handläggare för lärarutbildningen. Jag kommer därpå att 
träffa Ingrid Carlgen för fortsatta diskussioner den 29 augusti. Universi-
tetsstyrelsen har som bekant ställt sig bakom Regina-utredningens förslag 
och mitt uppdrag är att sondera förutsättningarna att föra frågan framåt.

8 september 2006

Lärarutbildningen
Läget rörande lärarutbildningen och Lärarhögskolan är följande. Uni-
versitetsstyrelsen beslöt 1 juni ”att ställa sig bakom Regina-utredningens 
förslag med målet att den 1 januari 2008 inrätta en ny fakultet för utbild-
ningsvetenskap och kommunikation vid Stockholms universitet” samt ”att 
uppdra åt rektor att med Lärarhögskolans ledning sondera förutsättning-
arna att föra frågan framåt.”

Lärarhögskolans styrelse beslöt 31 maj ”att i dagsläget inte tillstyrka 
Regina-utredningens förslag men uttalar sin vilja att arbeta för ett upprät-
tande av en gemensam utbildningsvetenskaplig fakultet och därmed sam-
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gående” samt ”att uppdra åt rektor (tillträdande) att samråda med rektor 
för Stockholms universitet om formerna för den fortsatta samverkan och 
hanteringen av ännu obesvarade frågor.”

Jag har under sommaren haft tre längre samtal med Lärarhögskolans 
nya rektor Ingrid Carlgren. Hon har gjort klart att hon inte stöder Regina-
utredningens förslag utan önskar ett samarbete i andra former. Jag har 
svarat att om sådana initiativ kommer bottom-up från berörda institu-
tioner vid de båda lärosätena har jag inget emot detta. Jag har samtidigt 
understrukit att Lärarhögskolan i händelse av nej till Regina-förslaget 
måste ta det fulla ansvaret för lärarutbildningens uppläggning. Vi säger 
inte nej till samarbete, men det får ske institutionsvis. Tillsvidare avvaktar 
jag ett definitivt ställningstagande till Regina-förslaget från Lärarhögsko-
lans styrelse den 1 november.

När det gäller forskarutbildningen så har vi redan avvecklat den med 
Lärarhögskolan gemensamma utbildningsvetenskapliga forskarutbild-
ningsnämnden och forskarutbildningsfrågorna ligger helt på samhällsve-
tenskapliga fakulteten vid universitetet. Under sommaren har vi fastställt 
riktlinjer för forskarutbildning på högskolor i samarbete med Stockholms 
universitet, riktlinjer som utformats i samråd med Södertörns högskola, 
och de får gälla också för Lärarhögskolan.

Jag har tillsatt en utredning med prorektor Lena Gerholm som ord-
förande, för att utreda om och hur vi ska starta en egen lärarutbildning, 
om Lärarhögskolans styrelse säger definitivt nej till Regina-förslaget. Jag 
bedömer att vi då måste ha egen examensrätt, bland annat för att värna 
om den så kallade kombinationsutbildningen som leder till en kombinerad 
lärar- och masterexamen. Jag återkommer till detta efter styrelsesamman-
trädena i november.

11 november 2006

Lärarutbildningen
Lärarhögskolans styrelse beslutade 1 november att bordlägga sitt ställ-
ningstagande till Regina-utredningens förslag om en ny utbildningsve-
tenskaplig fakultet för en ny lärarutbildning i Stockholm. Jag träffade 
igår Lärarhögskolans rektor Ingrid Carlgren för att diskutera frågan. Ett 
förslag är att inrätta en för flera lärosäten gemensam fakultet för lärar-
utbildningen i Stockholm. Jag tvivlar på att det är en realistisk lösning. 
Regina-utredningens förslag framstår fortfarande som vårt huvudalter-
nativ samtidigt som jag tillstår att mycket återstår att klarlägga innan 
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det kan realiseras. Det är också mycket möjligt att regeringen kommer 
att ingripa i frågan. Vi avvaktar nu vad Lärarhögskolan har att säga vid 
sitt styrelsesammanträde 14 december och vad regeringen kan komma att 
säga. Under tiden fortsätter vi vår utredning om en egen lärarutbildning 
inklusive planering för ansökan om egen examensrätt i lärarutbildningen.

23 november 2006
Lärarhögskolan
Lärarhögskolan in i Stockholms universitet. Det skriver utbildningsmi-
nister Lars Leijonborg i pressmeddelande idag. Det är vad Stockholms 
universitet föreslagit sedan februari 2005. Lärarhögskolans rektor Ingrid 
Carlgren meddelade igår att hon nu föreslår ett samgående med univer-
sitetet. Statssekreterare Peter Honeth har idag underrättat mig om att 
Utbildningsdepartementet närmast avvaktar diskussionerna mellan Lä-
rarhögskolan och Stockholms universitet. Jag har en kontinuerlig dialog 
med Ingrid Carlgren om detta och återkommer med mer information. Vi 
får närmast invänta vad universitetets och Lärarhögskolans styrelser har 
att säga vid sina sammanträden 8 respektive 14 december.

28 november 2006
Lärarutbildningen
Lärarutbildningen får idag ny stark kritik av Högskoleverket (se även 
DN Debatt). Det är inte Lärarhögskolan speciellt som pekas ut, utan i 
stort sett alla lärarutbildningar, inklusive Lärarhögskolans. Högskolever-
kets kritik understryker vikten av att reformera lärarutbildningen. Utbild-
ningsministern meddelar nu också att lärarutbildningen ska utredas. Det 
är vår ambition att skapa en ny och förbättrad lärarutbildning helt inom 
Stockholms universitet. Som jag meddelat i min senaste blogg inleder vi 
nu diskussioner med Lärarhögskolan om hur detta ska realiseras.

14 december 2006
Lärarhögskolan
I fredags var Stockholms universitets och Lärarhögskolans rektorer och 
förvaltningschefer kallade till ett möte med statssekreterare Peter Honeth 
på utbildningsdepartementet. Som bekant har utbildningsministern tidi-
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gare meddelat att Lärarhögskolan ska uppgå i universitetet. Det innebär 
att Lärarhögskolans utbildningsuppdrag och anslag flyttas till universite-
tet som övertar Lärarhögskolans lokaler och personal samtidigt som den 
avvecklas som eget lärosäte. Statssekreteraren meddelade att regeringen 
avser lägga ett förslag med denna innebörd till vårriksdagen och att för-
ändringen är tänkt att ske från och med 1 januari 2008. Jag har idag utsett 
en styrgrupp för etablering av Lärarhögskolans nuvarande utbildningar 
vid Stockholms universitet. Styrgruppen består av Ingrid Carlgren (LHS), 
Ingemar Larsson (SU), Bengt-Olov Molander (LHS) och Johnny Wijk (SU). 
Styrgruppen skall i samarbete med utbildningsdepartementet ta fram det 
underlag som regeringen behöver för att kunna framlägga sitt förslag till 
vårriksdagen. Styrgruppen ska också lägga upp riktlinjerna för nästa års 
omfattande arbete med att planera för universitetets utvidgade organisa-
tion och för en reformerad lärarutbildning av hög kvalitet.

21 december 2006

Lärarutbildning och studentpeng
Lars Leijonborg skriver idag på DN Debatt om lärarutbildningen. Den 
har ju utsatts för omfattande kritik inte minst från Högskoleverket. Vi har 
som bekant nu påbörjat arbetet med att planera för hur lärarutbildningen 
ska organiseras inom Stockholms universitet. Förväntningarna på att uni-
versitetet ska förnya och förbättra lärarutbildningen är stora. Planeringen 
kommer att ske i nära samarbete med Lärarhögskolan, men till slut måste 
det bli universitetet som bestämmer hur lärarutbildningen ska organiseras 
och utformas inom universitetet.

Idag meddelar regeringen (pressmeddelande) också hur de 120 mkr som 
tidigare anslagits för att öka antalet grundutbildningsplatser år 2007 men 
som nu anslås för kvalitetshöjande åtgärder ska fördelas på lärosätena. 
De går till humaniora och samhällsvetenskap och eftersom Stockholms 
universitet är en av de största, om inte den största utbildningsanordnaren 
på detta område, så får vi också den största potten, en förstärkning på 
18.4 mkr per år. Det är en fin julklapp och med detta besked får jag önska 
alla medarbetare en God Jul. Jag återkommer i mellandagarna med en 
årskrönika.
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1 februari 2007

Lärarutbildningen
Sedan utbildningsministern i december deklarerat att Lärarhögskolans 
verksamhet från och med 1 januari 2008 blir en del av universitetet har 
en för lärosätena gemensam styrgrupp arbetat fram en övergripande plan 
för den nya organisationen. Planen har efterfrågats av utbildningsdeparte-
mentet som ett underlag för regeringens proposition till riksdagen i denna 
fråga. Styrgruppen har idag lagt fram sitt förslag till plan. Den innebär 
att sex till sju nya institutioner inrättas, dels fyra utbildningsvetenskapliga 
institutioner med olika ämnesinriktningar, dels två eller tre pedagogiska 
institutioner inklusive universitetets nuvarande pedagogiska institution 
med utökad verksamhet. De nya institutionerna kommer att ingå i univer-
sitetets befintliga fakultetsorganisation. Det blir alltså ingen ny fakultet, 
däremot ett särskilt organ med omfattande ansvar för utbildningsveten-
skap och lärarutbildning.

Vi hade igår ett seminarium om planen med företrädare för båda lärosä-
tena. Det var mycket glädjande att konstatera att planen har ett starkt stöd 
inom båda lärosätena. Styrgruppen som åstadkommit detta har gjort ett 
fantastiskt arbete. Planen kommer att föreläggas Lärarhögskolans styrelse 
15 februari och universitetets styrelse 19 februari och jag har ingen anled-
ning att tro annat än att båda styrelserna kommer att ställa sig bakom 
innehållet. Vi bör då också kunna räkna med att regering och riksdag 
fattar beslut som planerat. Vi ska nu omedelbart fortsätta planeringen av 
institutionsorganisationen. Det är viktigt att vi redan under våren kommer 
fram till vilka institutioner som ska inrättas och vilken verksamhet de ska 
bedriva. Det är en förutsättning för att vi ska kunna ta itu med personal-
frågorna – alla inblandade ska naturligtvis så tidigt som möjligt få besked 
om sin framtida institutionstillhörighet. Vi kommer också under våren att 
tillsätta ett interimistiskt särskilt organ för planering av utbildningsveten-
skap och lärarutbildning från och med år 2008.

30 mars 2007

Universitetsstyrelsen
Universitetsstyrelsen har idag haft sammanträde och fattat beslut om att 
från årsskiftet inrätta ett antal nya institutioner inom utbildningsveten-
skap. Det handlar naturligtvis om organisationen för lärarutbildningen 
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när universitetet tar över denna efter årsskiftet. Underlaget till beslutet har 
tagits fram av styrgruppen som arbetar med den nya organisationen. Vi 
har nu ramverket för en organisation och kan gå vidare med tillsättning av 
prefekter och bemanning av de nya institutionerna. Det är dekanerna som 
är ansvariga för att ta fram förslag till prefekter. Det är glädjande att se att 
arbetet med lärarutbildningens nya organisation och innehåll bedrivs med 
kraft och intresse av styrgruppen och det interimistiska organet för lärar-
utbildningen. Vi har mycket arbete framför oss innan vi har åstadkommit 
den önskade integrationen av lärarutbildningen i universitetet och en ny 
och förbättrad lärarutbildning med stark forskningsanknytning.

28 juni 2007

Ny lärarutbildning
Regeringen har presenterat direktiven till den nya lärarutbildningsutred-
ningen. En lärarutbildning, som det är idag, ska bli flera. Eventuellt ska 
egna examina införas för nivåerna förskola, låg-, mellan- och högstadium 
samt gymnasium. Ämnesfördjupningen ska öka. Det allmänna utbild-
ningsområdet ska minska. Kraven ska öka. Det är bra. Utredningen ska 
lämna sitt förslag i september 2008. Därefter blir det remissbehandling, 
proposition under 2009 och sjösättning 2010.

Stockholms universitet har tillsatt ett interimistiskt särskilt organ för 
planering av en ny lärarutbildning då universitetet tar över utbildningen 
från Lärarhögskolan vid årsskiftet. Vår planering av en ny lärarutbildning 
överensstämmer i stort med utredningsdirektiven. Lärarutbildningen ska 
differentieras i flera, motsvarande olika nivåer från förskola till gymna-
sium. Ämnesfördjupningen ska öka bland annat genom reglering av det 
allmänna utbildningsområdet. Kraven ska öka.

Planeringen av lärarutbildning vid Stockholms universitet har kommit 
en god bit på väg. Läget finns beskrivet mer i detalj i en aktuell rapport från 
styrgruppen för planering av den nya organisationen. Nya institutioner har 
inrättats och idag har prefekter för samtliga nya institutioner utnämnts. 
Bemanning av de nya institutionerna pågår. Under hösten fortsätter arbetet 
med planeringen av själva utbildningen. Vi räknar med att kunna införa 
en ny lärarutbildning till höstterminen 2008.
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22 augusti 2007

Lärarutbildningen
Att det finns ett stort intresse för den framtida lärarutbildningen framgår 
av att såväl DN som SvD igår på ledarplats kommenterade regeringens val 
av utredare för en reformerad lärarutbildning. Det blir Sigbrit Franke och 
det är ett utmärkt val. Jag skulle tro att hon tycker utredningsdirektiven är 
bra, annars hade hon väl inte tagit uppdraget. Direktiven har jag tidigare 
kommenterat här. De överensstämmer till stora delar med våra egna planer 
för en ny lärarutbildning.

4 oktober 2007

Lärarutbildningen
Det är mindre än tre månader kvar till årsskiftet då Stockholms universitet 
tar över lärarutbildningen i Stockholm och Lärarhögskolan avvecklas. 
Idag har vi en planeringskonferens i Aula Magna. Cirka 700 personer del-
tar, ungefär hälften från vartdera lärosätet. Intresset är alltså stort, och ut-
bildningsdepartementet följer också det hela med intresse. Lars Leijonborg 
håller avslutningstal i eftermiddag. En styrgrupp, ett interimistiskt särskilt 
organ och ett stort antal arbetsgrupper har redan lagt ned ett betydande 
arbete på att planera den nya organisationen och den nya utbildningen. 
Sju nya institutioner har inrättats under tre av våra fyra fakulteter och 
en permanent lärarutbildningsnämnd kommer att tillsättas under hösten. 
Lärarutbildningen ska differentieras i fyra utbildningar, motsvarande fyra 
olika nivåer från förskola till gymnasium. Ämnesfördjupningen ska öka 
bland annat genom reglering av det allmänna utbildningsområdet. Lärar-
utbildningen integreras i universitetets Bologna-program, vilket innebär 
att studenterna kan få dubbel examen, lärarexamen och masterexamen. 
Forskningsanknytningen i lärarutbildningen ska kraftigt förstärkas. Re-
surserna till utbildningsvetenskaplig forskning kommer redan nästa år 
att fördubblas och uppgå till över 60 miljoner kronor, för att sedan växa 
ytterligare. Lärarutbildningen ska bli en angelägenhet för hela universite-
tet. Alla fakulteter och ett stort antal institutioner också utöver de sju nya 
institutionerna kommer att engageras i lärarutbildningen. Vår ambition är 
att skapa en nationellt och internationellt ledande lärarutbildning.
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7 december 2007

Universitetsstyrelsen
Universitetsstyrelsen har idag haft sitt sista sammanträde för året och be-
slutat om verksamhetsplan och budget för 2008. Verksamhetsplanen har 
utökats med nya avsnitt om lärarutbildningen, och budgeten innefattar 
nu också alla resurser för lärarutbildningen. Det har varit en komplicerad 
uppgift att föra in Lärarhögskolans resurser i universitetets budget framfö-
rallt beroende på att Lärarhögskolan haft en proportionellt mycket större 
andel av verksamheten inom de gemensamma ändamålen och samma 
studentpeng för alla utbildningar medan universitetet har en proportio-
nellt mycket större andel av verksamheten förlagd till institutionsnivå och 
differentierad studentpeng där de statliga prislapparna för olika områ-
den tillämpas fullt ut. Universitetsstyrelsens beslut innebär att budgeten 
underbalanseras med 78 milj kr för att möjliggöra en så god start som 
möjligt för universitetets lärarutbildning. Det underskott som kan komma 
att uppstå under 2008 får täckas med vårt samlade myndighetskapital 
som är förhållandevis stort. Universitetsstyrelsen har samtidigt uppdragit 
åt rektor att vidta sådana åtgärder att budgeten för 2009 kan balanseras. 
Det innebär att vi under år 2008 noga måste analysera kostnaderna för 
lärarutbildningen och de gemensamma ändamålen. Vi återkommer redan 
under våren till detta i universitetets långsiktiga prognos, men vi ska inte 
behöva göra några uppsägningar på grund av integreringen av lärarut-
bildningen, och allt tyder istället på att vi ska kunna utveckla och stärka 
lärarutbildningen och utbildningsvetenskapen i framtiden.

14 december 2007

Lärarutbildningen
Det har varit ett intensivt år med planeringen av lärarutbildningen inom 
Stockholms universitet. Lärarutbildningens nya organisation finns nu 
beskriven på universitetets hemsidor och det nya numret av vår tidning 
Universitetsnytt (nytt namn som ersätter det gamla namnet SU-Nytt) som 
kommer ut idag ägnas helt åt lärarutbildningen. Det är ett fantastiskt 
arbete som genomförts. Nästa år blir också intensivt, då vi ska få den 
nya organisationen att fungera i praktiken. Långsiktigt har vi naturligtvis 
en mycket stor utmaning i att verkligen få till stånd en ny och utmärkt 
lärarutbildning. Det känns som ett stort ansvar.
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11 januari 2008
Institutionsbesök
Idag har jag inlett vårens institutionsbesök med två av våra nya utbild-
ningsvetenskapliga institutioner, Utbildningsvetenskap med inriktning mot 
tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner och Utbildningsve-
tenskap med inriktning mot matematik och naturvetenskap. Den förra 
utbildar idrottslärare, bildlärare, slöjdlärare, mm och en rad yrkeslärare, 
t ex flyglärare. Båda institutionerna har en mycket omfattande utbildning 
i relation till forskningen, men det var ändå intressant att se att det finns 
en hel del forskning och dessutom av internationell ställning och med 
internationellt samarbete. Jag hoppas vi kan förstärka det ytterligare med 
de nya resurserna för utbildningsvetenskaplig forskning. Det var glädjande 
att se hur långt man kommit med organisering av de nya institutionerna: 
budget, verksamhetsplaner och strategier för framtiden finns på plats trots 
allt praktiskt arbete med flyttbestyr och annat. Båda institutionerna till-
hör naturvetenskapliga fakulteten. Jag hoppas att övriga institutioner på 
fakulteten snabbt etablerar kontakter och samarbete med de båda nya 
institutionerna.

15 januari 2008
Didaktik och pedagogiskt arbete
Dagens institutionsbesök gick till Institutionen för didaktik och 
pedagogiskt arbete som är en av våra största när det gäller grundutbildning. 
Institutionen har särskilt ansvar för förskollärarutbildningen. Det råder 
brist på förskollärare och vi har en viktig uppgift att höja statusen 
och intresset för denna utbildning. En intressant försöksverksamhet är 
förskollärarutbildning på engelska. Det finns ett internationellt intresse för 
vad vi kan på detta område. Den engelska förskollärarutbildningen drivs 
redan parallellt med motsvarande utbildning på svenska men bara för 
första terminen. Institutionen är som sagt mycket grundutbildningstung 
men har även ett antal forskargrupper och forskningsprojekt med 
internationell status. Det som framförallt slår mig vid presentationen av 
institutionen är alla kopplingar till en rad andra institutioner, naturligtvis 
till alla övriga utbildningsvetenskapliga institutioner, men även till många 
andra vid samhällsvetenskaplig fakultet och vid andra fakulteter. Det är 
hög prioritet att finna former för utökad information, nya samarbeten och 
utvecklad arbetsfördelning över institutionsgränserna.
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16 januari 2008
Pedagogiska institutionen
Pedagogiska institutionen har genom lärarutbildningen blivit dubbelt så 
stor som före årsskiftet. Den har också fått en ny ledning med prefekt 
och ställföreträdande prefekt från Frescati respektive Konradsberg – den 
tidigare prefekten har nu blivit ordförande i Lärarutbildningsnämnden. In-
tegreringen av lärarutbildningen är nog mest påtaglig vid just denna insti-
tution, som nu består av verksamheter som i ungefär lika stor utsträckning 
kommer från Frescati och från Konradsberg. Ledningsgruppen flyttar sina 
möten fram och tillbaka mellan de båda campusområdena. Förhoppnings-
vis håller vår tidsplan för lokalbyten, och då kan Pedagogiska institutionen 
i sin helhet redan om ett år flytta in i renoverade lokaler i nuvarande ITM-
huset (Inst f tillämpad miljövetenskap) bakom Naturhistoriska riksmuseet. 
Där finns plats för ytterligare en mindre institution eller enhet. Vid mitt 
besök idag framgick att ledningen trots många osäkerhetsfaktorer har full 
kontroll över integreringen av verksamheten. Det finns mycket att göra 
och många vinster att ta hem. Det framhölls särskilt – från företrädare från 
såväl Frescati som Konradsberg – att man hade väldigt roligt tillsammans 
med detta arbete. Det var nog det jag själv tyckte var allra roligast att höra.

21 januari 2008
Specialpedagogik
Specialpedagogik är en av våra nybildade institutioner. Specialpedagogi-
ken är inriktad på de krav som kan ställas på undervisning för elever med 
funktionshinder eller andra särskilda förutsättningar. Det handlar om en 
påbyggnadsutbildning om 90 hp för de som redan har lärarexamen vilket 
är ett förkunskapskrav. Det är alltså en särskild examen, ja numera är det 
till och med två särskilda examina utöver lärarexamen, specialpedagog-
examen och den nya speciallärarexamen med inriktning antingen mot 
svenska eller mot matematik. Det framgick vid mitt besök på institutionen 
idag att specialpedagogik har många kopplingar till andra ämnen och 
institutioner både inom och utom universitetet. Samarbete finns t ex med 
Karolinska institutet och med den statliga myndigheten Specialpedago-
giska institutet. Vid vårens prefektmöten som inträffar i februari kommer 
vi särskilt att ta upp samarbete mellan de utbildningsvetenskapliga insti-
tutionerna och universitetets övriga institutioner. Då finns anledning att 
notera sambanden mellan Specialpedagogiska institutionen, Institutionen 
för lingvistik, Institutionen för socialt arbete m fl.
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25 januari 2008

Barn- och ungdomsvetenskap
Barn- och ungdomsvetenskap finns i olika former på många institutioner 
vid universitetet. Nu har vi också en ny Institution för barn- och ung-
domsvetenskap med viktiga uppdrag inom lärarutbildningen, men också 
med andra verksamheter däribland Centrum för barnkulturforskning som 
flyttats från en annan av universitetets institutioner. Vid mitt besök idag 
talade vi mycket om institutionens roll i lärarutbildningen och särskilt i 
det allmänna utbildningsområdet (AUO). Som bekant är just dimensione-
ringen och innehållet i AUO en central fråga i planeringen av lärarutbild-
ningen. Det är Lärarutbildningsnämnden LUN som har ansvaret för detta. 
Nämnden har nyligen haft sitt första sammanträde. Då kunde jag inte 
delta eftersom det sammanföll med mitt födelsedagsfirande, men jag ska 
naturligtvis också besöka nämnden vid något kommande sammanträde.

31 januari 2008

Mer om utbildningsvetenskap och lärarutbildning
Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och 
språkutveckling är en av två nya institutioner vid humanistiska fakulte-
ten. Det framgick av diskussionen vid mitt besök igår att integreringen 
av lärarutbildningen i universitetet kommer att gå särskilt lätt vid denna 
institution. Kopplingarna till och personkontakterna med en rad andra 
språkinstitutioner vid universitetet är väl utvecklade och institutionen 
flyttar redan i juni till Södra Huset i Frescati. Lärostudion blir en del av 
den nya institutionen. Läs- och skrivfärdigheter är centralt i institutionens 
medverkan i lärarutbildningen. Det handlar inte bara om att som barn 
lära sig läsa och skriva utan att utveckla dessa förmågor till att kunna 
förstå avancerad text och uttrycka sig väl i skrift. Det tillhör också de vik-
tigaste förutsättningarna för universitetsstudier, och förbättrade läs- och 
skrivfärdigheter från skolan är en anledning till att det finns ett särskilt 
universitetsintresse och inte bara ett allmänt samhällsintresse för en bättre 
lärarutbildning.

Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora 
och samhällsvetenskap är den sista i raden av mina besök på de nya in-
stitutionerna. Den har jag besökt idag. Denna institution har också en hel 
rad kopplingar till och kontakter med andra institutioner, men inte enbart 
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vid humanistisk fakultet utan även vid samhällsvetenskaplig fakultet. Det 
finns ett betydande överlapp i kompetens och inriktning och därmed också 
i kurser och avhandlingsprojekt, och det gäller att ta vara på detta och 
förvandla det till fruktbart samarbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten 
har tydligen uppdragit åt varje institution att utse en kontaktperson med 
de nya utbildningsvetenskapliga institutionerna och det tycker jag låter 
som en mycket lämplig åtgärd. Man verkar ha god kontroll över den 
aktuella situationen i terminsstarten med alla nya studenter, och liksom 
vid de andra nya institutionerna menade prefekten att det finns en massa 
praktiska problem, ”men vi kommer att klara av dom”.

Vid alla besök vid de nya utbildningsvetenskapliga institutionerna har 
institutionsekonomin naturligtvis kommit på tal. Tilldelning av grund-
utbildnings- och forskningsmedel är klar men man har svårt att få en 
överblick över utgifterna, dels på grund av att verksamheten är ny i den 
meningen att den består av delar från flera tidigare institutioner, dels på 
grund av att universitetet har ett i flera avseenden annorlunda ekonomisys-
tem. Bland annat tillämpar universitetet de statliga prislapparna på utbild-
ningen inom olika ämnesområden. Det innebär att grundutbildningsre-
surserna minskar för utbildningsvetenskapliga institutioner särskilt inom 
humanistisk fakultet medan de ökar för motsvarande institutioner inom 
naturvetenskaplig fakultet.

Vidare måste tilldelningen av resurser till de nya institutionerna betrak-
tas som preliminär. Den kan komma att minska år 2009, då universitetets 
budget ska balanseras – för år 2008 har universitetsstyrelsen accepterat en 
budget där utgifterna överstiger inkomsterna med 78 milj kr. Försiktighet 
med nya tillsvidareförordnanden måste iakttas – och det sker redan – men 
jag vill samtidigt understryka att som helhet finns ingen anledning till oro 
för ekonomin. Staten har inte dragit in en krona av Lärarhögskolans och 
universitets resurser i samband med nyorganisationen och som planerat 
ska 30 milj kr i utgifter för administration omvandlas till 30 milj kr i 
förstärkt forskning i utbildningsvetenskap, resurser som fördelats på de 
nya institutionerna.

En annan tilldragelse för dagen i anslutning till lärarutbildningen är 
Matematikbiennalen som äger rum idag och i morgon på Stockholmsmäs-
san i regi av Stockholms stad och Stockholms universitet, Institutionen för 
utbildningsvetenskap med inriktning mot matematik och naturvetenskap. 
Jag besöker Matematikbiennalen i morgon eftermiddag.
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25 mars 2008

Lärarutbildningsnämnden
Enligt Högskolelagen och Högskoleförordningen ska universitetet ha ett 
särskilt organ ”med ansvar för lärarutbildning och för forskning som 
knyter an till sådan utbildning” samt ”för sådan utbildning på forskarnivå 
som knyter an till lärarutbildningen”. Fakultetsnämnderna ska samtidigt 
”ansvara för forskning och utbildning på forskarnivå” samt ”för utbild-
ning på grundnivå och avancerad nivå, om inte universitetet eller högsko-
lan inrättar särskilda organ för utbildning på dessa nivåer” (HL 2 kap.  
§ 5a). Det är uppenbart att detta regelverk medför problem. Det föreskri-
ver ett dubbelkommando som lett till konflikter och oklar styrning på 
många lärosäten, i förlängningen en sämre utbildning. Det är hög tid att 
regeringen rensar i detta lappverk.

Vi har funderat mycket på hur vi ska hantera styrningen av lärarutbild-
ningen på Stockholms universitet. Grundtanken är att fakultetsnämnderna 
och det särskilda organet ska samarbeta och att ledamöterna ska känna 
förtroende för varandra. Instruktionen till Lärarutbildningsnämnden som 
är det särskilda organet är kortfattad och innehåller i princip det som 
står i det statliga regelverket. Dekanerna och Lärarutbildningsnämndens 
ordförande har istället gjort en förhållandevis detaljerad överenskommelse 
om hur samarbetet ska fungera. Jag räknar också med att de av fakultets-
nämnderna valda ledamöterna i Lärarutbildningsnämnden upprätthåller 
en kontinuerlig dialog med respektive fakultetsnämnd.

8 april 2008

Lärarutbildningen
Högskoleverket har idag presenterat sin uppföljning av lärarutbildning-
arna. Våren 2005 framförde Högskoleverket stark kritik mot dessa. Det 
framgår av uppföljningen att stora förbättringar skett, även om examens-
rätten fortfarande ifrågasätts på 10 lärosäten (inte på Lärarhögskolan/
Stockholms universitet), framförallt på grund av bristen på disputerade 
lärare. Beträffande Lärarhögskolan skriver Högskoleverket att ”Ett om-
fattande och systematiskt utvecklingsarbete har genomförts sedan förra 
utvärderingen. På praktiskt taget samtliga punkter där bedömargruppen 
pekade på brister och rekommenderade åtgärder kan man nu konstatera 
avsevärda förbättringar.” Det är ett mycket gott betyg på Lärarhögskolans 
förbättringsarbete. Vi fortsätter det arbetet inom Stockholms universitet 
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och kommer naturligtvis att beakta de rekommendationer som Högskole-
verket lämnar i rapporten. Det handlar bland annat om att öka andelen 
disputerade lärare, stärka forskningen och utveckla den verksamhetsför-
lagda utbildningen.

11 april 2008

Lärarutbildningen
Lärarutbildningen har varit särskilt uppmärksammad den gångna veckan. 
I tisdags kom Högskoleverkets uppföljning av tidigare utvärdering (se 
blogg 8 april). I går hade vi en hearing i Aula Magna om lärarutbildningen. 
I onsdags uppträdde regeringens utredare Sigbrit Franke på SUHFs för-
bundsförsamling och berättade om sitt kommande förslag till reformering 
av lärarutbildningen. Det ska lämnas 15 november men Sigbrit Franke 
gav redan nu besked på ett antal punkter. Lärarexamen delas upp på 
flera med inriktning på undervisning för olika åldrar. Lärosätena måste 
alltså förvärva examensrätt för varje åldersnivå för vilken man önskar 
utfärda examen. Det handlar sannolikt om fyra nivåer. Det motsvarar 
den differentiering av lärarutbildningen som vi planerar på Stockholms 
universitet. Lärarutbildningen ska bli en akademisk utbildning. Kraven 
på forskningsanknytning och disputerade lärare i lärarutbildningen ska 
öka. Det allmänna utbildningsområdet ska avskaffas och ersättas av ett 
kortare utbildningsvetenskapligt kärnområde. Ämneskunskaperna ska 
tillmätas ökad vikt. Detaljregleringen i högskoleförordningen ska minska 
och kravet på ett särskilt organ ska avskaffas. Jag hälsar dessa besked med 
tillfredsställelse.

25 augusti 2008

Waldorfutbildningen
I den lärarutbildning som universitetet tagit över av Lärarhögskolan ingår 
också utbildning av waldorflärare. Kursplanen och kurslitteraturen har 
diskuterats och granskats av Lärarutbildningsnämnden respektive Natur-
vetenskapliga fakultetsnämnden. Nämnderna kritiserar inte waldorfpe-
dagogiken i sig, men den tillhörande litteraturen klarar inte universitetets 
krav på vetenskaplighet. Därför har Lärarutbildningsnämnden beslutat att 
avveckla samarbetet kring waldorfutbildningen. Förespråkare för utbild-
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ningen protesterade emot detta igår i Svenska Dagbladet. Universitetets 
beslut återgavs också i Dagens Eko. Det hela har dock inget med Bologna-
processen att göra, som insändarna i SvD antyder. Det är fakultetsnämn-
dens ansvar att garantera utbildningens vetenskapliga kvalitet, ja faktiskt 
att ”sätta sig till doms” som insändarna uttrycker det, över innehållet i 
den utbildning som universitetet förmedlar, och litteraturen håller helt 
enkelt inte måttet. Jag instämmer helt med nämndens bedömning, efter att 
ha tagit del av delar av kurslitteraturen. Delar av innehållet är inte bara 
vetenskapligt ohållbart, det är helt enkelt osant.

18 september 2008
Lärarfortbildning
Högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg och Integrations- och 
jämställdhetsminister Nyamko Sabuni besökte idag Regionalt Utveck-
lingscentrum RUC vid Stockholms universitet. Syftet var att offentliggöra 
att regeringen avser utöka resurser för kompetenskomplettering av ut-
ländska akademiker från 50 till 100 milj kr per år (pressmeddelande). 
Hittills har det framförallt handlat om att kompletteringsutbilda invand-
rare med utländsk lärarutbildning så att de ska få behörighet som lärare i 
Sverige. Antalet platser ska utökas, även för kompletteringsutbildning av 
invandrande jurister och läkare. Det är RUC som sköter den nationella 
samordningen av denna kompletteringsutbildning för invandrande lärare. 
RUC sköter också Stockholms universitets stora del i Lärarlyftet för fort-
bildning av lärare.

3 december 2008
Lärarutbildningen
Förra universitetskanslern Sigbrit Franke har idag presenterat sin utred-
ning om en ny lärarutbildning. Min spontana reaktion efter att ha läst 
igenom sammanfattningen är att den innehåller flera bra förslag. Jag upp-
fattar också att mycket av det reformarbete som vi bedriver för lärarutbild-
ningen vid Stockholms universitet harmonierar med utredningens förslag. 
Ett antal företrädare för dagens lärarutbildning har i Upsala Nya Tidning 
redan innan den presenterades avfärdat utredningen som ”okunnig” och 
baserad på ”den ensidiga mediala presentationen av högskoleverkets ut-
värderingar”. Det förefaller mig som ett förhastat omdöme. Jag instäm-
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mer med Anders Gustavsson, ordförande i Lärarutbildningsnämnden vid 
Stockholms universitet, som i en kommentar påpekar att nu får vi läsa 
och diskutera utredningen innan vi uttalar oss i detalj, vilket vi ska göra 
i vårt remissyttrande.

12 januari 2009
Lärarutbildningen
Lärarutbildningsutredaren Sigbrit Franke kommer idag till Aula Magna 
för att presentera sin utredning. Sigbrit Franke kommer dessutom nu un-
der två år att på 20 % arbetstid fungera som rådgivare till Stockholms uni-
versitet i vårt arbete med att utveckla och integrera lärarutbildningen vid 
universitetet. Hon kommer att ha en arbetsplats i Bloms Hus i anslutning 
till universitetsledningen. Lärarutbildningsutredningens förslag överens-
stämmer i många stycken med den planering vi själva har för utvecklingen 
av lärarutbildningen vid universitetet. Det betyder inte att vi nu ska lägga 
upp universitetets lärarutbildning precis i enlighet med utredningsförsla-
get. Det är ju än så länge bara ett förslag som ska remissbehandlas och 
sedan får vi se vad regering och riksdag kan komma att bestämma. Jag 
och Lärarutbildningsnämndens ordförande Anders Gustavsson är dock 
övertygade om att vi kan ha stor nytta av Sigbrit Franke som rådgivare i 
vårt arbete.

11 februari 2010
Lärarutbildningen
Äntligen har då propositionen om en ny lärarutbildning kommit. Den 
innehåller inga stora överraskningar utan följer i stora drag lärarutbild-
ningsutredningens förslag. Som väntat ska alla lärosäten ansöka om exa-
mensrätt och den nya utbildningen med differentierade examina införas 
från och med höstterminen 2011. Det blir alltså fullt upp med examens-
rättsansökningarna och planeringen av den nya utbildningen, men vi är 
väl förberedda och har ända sedan universitetet tog över lärarutbildningen 
för två år sedan planerat för en förändring liknande den som nu föreslås i 
propositionen. Lärarutbildningsnämndens ordförande Anders Gustavsson 
har kommenterat förslaget på vår hemsida och en del som jag uppfattar 
mindre välkomna inslag. Jag får förhöra mig mer om detta i nästa vecka 
när jag är tillbaka i Stockholm.
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16 april 2010

Universitetsstyrelsen och lärarutbildningen
Universitetsstyrelsen har idag sammanträtt och behandlat förändringar 
i lärarutbildningen samt fört en allmän diskussion om konsekvenserna 
av autonomipropositionen och införandet av studieavgifter för utomeu-
ropeiska studenter. Som bekant ska en ny lärarutbildning införas nästa 
år, examensrätt till denna måste sökas före sommaren, avregleringen i 
högskoleförordningen aviserad i autonomipropositionen innebär att uni-
versitetet måste besluta om styrformer för lärarutbildningen inför nästa 
år, och två av våra utbildningsvetenskapliga institutioner är enligt univer-
sitetsstyrelsens beslut endast inrättade till och med i år. Fackförbundet ST 
ställer sig kritiska till att nu genomföra flera förändringar i lärarutbild-
ningen men det handlar alltså om ett antal beslut som vi är tvungna att 
fatta. Självklart ska dessa beslut förberedas genom goda underlag. Det är 
först två beslut som ska fattas före sommaren, vid universitetsstyrelsens 
nästa sammanträde 28 maj, vilka examensrätter som ska sökas och vilken 
institutionsorganisation vi ska ha efter årsskiftet. Det första beslutet måste 
tas om vi ska kunna bedriva någon lärarutbildning överhuvudtaget, det 
sistnämnda för att de anställda vid de utbildningsvetenskapliga institutio-
nerna före semestrarna ska få besked om sina framtida arbetsförhållanden. 
Vi behöver också i ansökan om examensrätt kunna redogöra för hur vi 
avser organisera lärarutbildningen. Efter sommaren ska vi ta beslut om 
styrningen av lärarutbildningen, i samband med andra beslut som måste 
fattas om hur universitetet ska organiseras och styras efter den förvän-
tade avregleringen vid årsskiftet, samt om flyttningen från Konradsberg, 
självklart baserat på en konkret plan för lokaliseringen i Frescati. Målet 
är naturligtvis en bättre och i universitetet helt integrerad lärarutbildning 
med stark forskningsanknytning.

17 december 2010

Grundlärarutbildningen
Högskoleverket meddelar idag att Stockholms universitet med flera får 
avslag på ansökan om examensrätt i grundlärarutbildningen. Det är natur-
ligtvis överraskande och mycket tråkigt. Enligt Högskoleverket finns inga 
tveksamheter om universitetets kompetens, däremot har vi uppenbarligen 
inte lyckats med att i ansökan på ett för Högskoleverkets bedömargrupp 
tillfredsställande sätt redovisa hur vi planerar utbildningen. Ett genom-
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gående tema i utlåtandena är att bedömargruppen saknar information 
eller har fått ett otillräckligt underlag. En bidragande orsak synes vara 
att vi fortfarande är mitt uppe i arbetet med integrationen av lärarutbild-
ningen i universitetet. Vi ska naturligtvis analysera och åtgärda bristerna 
och återkomma med en ny ansökan.

22 december 2010

Mer om grundlärarutbildningen
Högskoleverket meddelar idag att det blir en extra bedömningsomgång för 
examensrätt i grundlärarutbildningen med beslut i första halvan av juni 
2011 (även yrkeslärarutbildningen och förskollärarutbildningen). Det är 
ett positivt besked men någon antagning till grundlärarutbildningen höst-
terminen 2011 kan vi tyvärr inte räkna med. Jag menar att HSV måste 
förbättra beslutsproceduren. Det behövs en dialog mellan HSV och sö-
kande lärosäten så att det inte som nu blir avslagsbeslut huvudsakligen 
beroende på att utbildningen inte har beskrivits tillräckligt tydligt, som 
HSVs utvärderingschef sagt till TT. Vidare, HSV ska bedöma om vi kan 
bedriva utbildning med kvalitet och inte ha åsikter om vår organisation. 
Jag har talat med universitetskanslern och han instämmer i detta. Universi-
tetskanslerns beslut omfattar bedömargruppens slutsatser men stöder inte 
bedömargruppens kommentarer om vår organisation. Mer kommentarer 
till examensrättsavslaget finns i referatet från informationsmötet i Aula 
Magna igår.

18 januari 2011

Lärarutbildningen
Högskoleverket HSV har idag meddelat beslut om examensrätter för äm-
neslärarutbildningen. Vi får ja till samtliga sökta ämnen för grundskolans 
årskurs 7–9 och samtliga sökta ämnen för gymnasiet utom tre där äm-
nesdidaktiken brister, inom filosofi, företagsekonomi och psykologi. Det 
är alltså med dessa undantag ett mycket positivt beslut. Det bör noteras 
att HSVs listor på beviljade examensrätter inte omfattar ämnen där läro-
sätet planerat att bedriva utbildningen som kompletterande pedagogisk 
utbildning KPU. HSV har meddelat att examensrätt för dessa automatiskt 
medföljer examensrätten för ämneslärarutbildningen. För Stockholms uni-
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versitet handlar detta om närmare 20 ämnen däribland ett stort antal 
språk som tyska, franska mm. De finns sålunda inte med i HSVs listor över 
beviljade examenstillstånd och ämnen per lärosäte och HSVs information 
ger inte alls en rättvisande bild över vilken ämneslärarutbildning som 
lärosätena i praktiken har planerat och fått tillstånd att bedriva.

Mot bakgrund av att vi nu fått examensrätt för yrkeslärarutbildningen, 
förskollärarutbildningen (beslut 14 december) och ämneslärarutbildning-
en med inriktning mot såväl gymnasiet som mot grundskolans årskurs 
7–9 (beslut idag) framstår avslaget för grundlärarutbildningen (beslut 17 
december), i huvudsak motiverat med brist på information, som ännu 
märkligare. HSV borde enligt min mening inhämtat kompletterande infor-
mation, en möjlighet som HSV nu använder sig av för ett antal ansökning-
ar om examensrätt i ämneslärarutbildningen. Vi får istället som tidigare 
meddelats skicka in en ny ansökan för grundlärarutbildningen 1 mars och 
avvakta beslut för denna i juni månad. Vi arbetar med denna ansökan och 
kommer att på ett helt annat sätt kunna precisera oss vad avser organisa-
tion och planering än vad som var möjligt i juni förra året då vi stod mitt 
uppe i det viktiga förnyelsearbetet för lärarutbildningen. Jag har sålunda 
goda förhoppningar om att Stockholms universitet från och med 2012 ska 
kunna starta intagningen även till grundlärarutbildningen. För yrkeslärare, 
förskollärare och ämneslärare börjar den nya utbildningen redan i höst.

1 mars 2011

Forskarskolor för lärare och förskollärare
Utbildningsminister Jan Björklund lanserar idag ett nytt initiativ i an-
strängningarna att höja kvaliteten i svenska skolan; 200 lärare ska ge-
nomgå forskarutbildning till licentiatexamen med möjlighet att bli lektorer 
i skolan. Jag tycker det låter som ett bra förslag men har frågetecken för 
tidsplanen. Vetenskapsrådet ska administrera utlysning till och intresse-
anmälan från lärosätena att arrangera denna forskarutbildning. I övrigt 
är mycket oklart hur det ska gå till, men i pressmeddelandet står ändå att 
utbildningen beräknas kunna starta höstterminen 2011 eller vårterminen 
2012. Som vanligt får administrerande myndighet – i detta fall Veten-
skapsrådet – och utförande lärosäten orimligt kort tid på sig att realisera 
regeringens nya idéer.
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14 juni 2011
Grundlärarutbildningen
Det är en stor lättnad och känns mycket bra att vi nu fått examensrätt för 
alla nya lärarutbildningarna (pressmeddelande HSV) och ett stort tack 
till alla medarbetare som la ner mycket arbete på vår förnyade ansökan 
om grundlärarexamen. Vi fick som bekant avslag på just den i december 
förra året, något som också fick stort genomslag i medierna. Jag och flera 
andra inklusive universitetsstyrelsens ordförande var starkt kritiska till 
hur Högskoleverket skötte Stockholms universitets ansökan, i synnerhet 
som avslaget enligt HSVs utvärderingschef huvudsakligen baserades på 
ofullständig information snarare än konstaterade brister. Läs också vad 
andra lärosäten tyckte om höstens utvärderingsprocess i SUHFs analys av 
den processen. Nu hoppas jag att universitetskansler Lars Haikola, som jag 
har stort förtroende för, kan få ordning på utvärderingsprocesserna, och 
så får vi glädjas åt att nu kunna ta itu med det viktiga arbetet att utveckla 
och förbättra alla inriktningar i de nya lärarutbildningarna.

21 juni 2011
Ämneslärarutbildningen
Idag kom det sista beskedet från HSV i det gångna årets prövningar av 
examensrätter i de fyra nya lärarutbildningarna. Genom förra veckans 
beslut från HSV har vi examensrätt i alla de nya lärarutbildningarna, 
vilket är mycket tillfredsställande. Vi har idag fått besked om examensrätt 
för ytterligare fyra språk i ämneslärarutbildningen, utöver de 13 ämnen 
vi fick tillstånd för i januari. Däremot har vi inte fått examensrätt för 
företagsekonomi och psykologi i ämneslärarutbildningen. Skälet är brister 
i den ämnesdidaktiska kompetensen, inte i ämneskompetensen som sådan. 
Vi får se över detta, det är en förhållandevis liten sak i den omfattande 
nya lärarutbildning med alla inriktningar som vi nu planerar. Det hittills-
varande beskedet från HSV till lärosätena är att alla lärosäten med 
examensrätt i något ämne i ämneslärarutbildningen också kan bedriva 
ämneslärarutbildning med kompletterande pedagogisk utbildning (KPU, 
en kortare utbildning) i alla andra ämnen i vilka man har examensrätt. 
Samtidigt aviseras från utbildningsdepartementet och HSV ytterligare 
regelverk i denna sak. Detta måste klargöras. Så vitt jag kan se av HSVs 
sammanställningar finns t ex idag inget lärosäte som beviljats examensrätt 
för ämneslärarutbildningen i företagsekonomi.
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13 juli 2011

Intresset för lärarutbildningen
TT har uppmärksammat det minskade antalet studenter i den nya lärar-
utbildningen och SVT planerar ett inslag om detta. Det minskade antalet, 
jämfört med förra hösten, beror dels på att ett antal universitet och hög-
skolor inte fått examensrätt i alla de fyra nya lärarutbildningarna och där-
för inte kunnat erbjuda samma lärarutbildningsutbud som förra hösten, 
dels uppenbarligen också på ett minskat söktryck. Vissa lärosäten – men 
inte Stockholms universitet – har tydligen fått ställa in vissa utbildningar 
på grund av minskat intresse. Nedgången i antalet lärarstudenter på Stock-
holms universitet beror så vitt vi kan se helt eller till allra största delen på 
att vi inte tar in några studenter till den nya grundlärarutbildningen i höst, 
som bekant beroende på att Högskoleverket först nu i juni utfärdat vår 
examensrätt i denna utbildning. Från och med 2012 ska vi vara tillbaka på 
samma volym i lärarutbildningen som tidigare, och jag hoppas att intresset 
ska öka. Det är viktigt för det behövs många välutbildade och intresserade 
lärare till framtidens skola.

5 september 2011

Samtal om lärarutbildningen
Idag hade vi det första av fyra panelsamtal i Aula Magna om den framtida 
lärarutbildningen. Samtalare var Anna Ekström, GD för Skolverket, Sven-
Eric Liedman, professor vid Göteborgs universitet och Maciej Zaremba, 
DN-journalist. De båda sistnämnda har varit mycket flitiga skribenter i 
frågan. Samtalet kom att handla mycket om lärarrollen och att den måste 
stärkas, men hur, det är som vi vet ingen enkel fråga. Det blev i alla fall 
mycket underhållande med många skratt och applåder. Nästa panelsamtal 
om lärarutbildningen blir den 3 oktober.

7 november 2011

Lärarutbildningen
Antalet sökande till lärarutbildningen går ner med 4 % jämfört med förra 
året skriver TT baserat på siffror de fått från Högskoleverket. Skillnaderna 
jämfört med föregående år är dessutom stora när man ser till enskilda lä-
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rosäten, en del har stora minskningar, andra stora ökningar. Jag skulle inte 
dra några slutsatser alls om intresset för lärarutbildningen utifrån dessa 
siffror. Utbildningen är ju omlagd så skillnaderna kanske i första hand 
avspeglar skillnader i vilka utbildningar man kan söka. Vår samtalsserie 
om den framtida lärarutbildningen fortsätter idag med Jan Björklund som 
uppträder kl 1600 i Aula Magna för att berätta om sin syn på framtidens 
skola och lärarutbildning.

31 januari 2012

Övningsskolor
Regeringen har idag gått ut med ett pressmeddelande om att särskilda 
övningsskolor ska inrättas för att förstärka den verksamhetsförlagda de-
len av lärarutbildningen. Idén kommer ursprungligen från Sigbrit Frankes 
utredning om den nya lärarutbildningen och från Stockholms universi-
tet som redan 2010 beslutade inleda försök med sådan verksamhet. Vi 
har också fått särskilda medel av utbildningsdepartementet för försöks-
verksamheten som vi driver tillsammans med flera kommuner, särskilt 
Stockholms stad och Botkyrka kommun. Universitetet har efter det att vi 
tog över ansvaret för lärarutbildningen gjort stora ansträngningar för att 
stärka ämneskunskaperna och forskningsbasen. Nu arbetar vi också på 
att höja professionskompetensen för lärare. Ämnesdidaktiklärare följer 
med ut i övningsskolorna, det blir mera resurser till de erfarna lärarna 
som är handledare och lärarstudenterna får därigenom mera stöd i profes-
sionsutvecklingen.
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Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 

De första blogginläggen i detta kapitel skrevs under Sigbrit Frankes tid som 
universitetskansler och chef för Högskoleverket. Hon hade genomfört en sex-
årig utvärdering av all högre utbildning och planerade nu för den kommande 
sexårscykeln. Av dessa planer blev det emellertid nästan intet. Den nya cykeln 
hann inte mer än påbörjas förrän det kom nya signaler. Anders Flodström 
tillträdde som ny universitetskansler 2007 och regeringen, eller mera precist 
utbildningsdepartementet och statssekreterare Peter Honeth, uppdrog åt 
honom att utforma ett nytt utvärderingssystem med fokus på studenternas 
resultat. Utvärderingarna skulle dessutom ligga till grund för omfördelning av 
grundutbildningsresurser mellan lärosätena.

Utformningen av kvalitetsutvärderingssystemet blev mycket omdebatterad 
och utvecklades till en konflikt mellan utbildningsdepartementet och uni-
versitetskanslern som tvingades avgå. Eftersom departementet inte kan 
detaljstyra sina myndigheter direkt utarbetade departementet istället ett 
detaljerat utvärderingssystem i en proposition som beslutades av riksdagen, 
ett exceptionellt förfarande. Det är en mycket stark fokus på examensarbetenas 
kvalitet. Allt detta var föremål för livlig debatt under mina sista år som rektor 
och diskussionen om systemet och dess framtida utformning är fortfarande 
högaktuell.
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22 mars 2006

HSV-besök
Universitetskansler Sigbrit Franke och medarbetare har idag besökt uni-
versitetet. Vi har presenterat för universitetet aktuella frågor, särskilt de i 
verksamhetsplanen prioriterade områdena, samt diskuterat Högskolever-
kets framtida utvärderingsprogram. Universitetskanslern var uppenbar-
ligen imponerad av vårt arbete med profilering av universitetet, dvs att 
vi lyfter fram vår ledande forskning, och med Bolognaprocessen, särskilt 
att vi ligger långt framme med formulering av lärandemål och översyn av 
examinationsformer, bl a genom UPCs kurser i dessa frågor.

Högskoleverket planerar nu för en ny sexårscykel av utvärderingar som 
innehåller många nya inslag. Det blir mindre fokus på ämnes- och pro-
gramutvärderingarna, som kommer att fortsätta fast i andra former. Det 
blir mer fokus på tematiska utvärderingar (internationalisering, student-
inflytande, jämställdhet, mm) och på lärosätenas system för kvalitetskon-
troll och kvalitetsutveckling. Högskoleverket vill också instifta någon sorts 
utmärkelse för ”särskilt framstående utbildningsmiljöer” även om många 
rektorer inklusive jag själv uttryckt stor skepsis till om ett sådant system 
verkligen skulle identifiera de mest förtjänta utbildningsinstitutionerna.

Vi får som regel mycket bra omdömen i Högskoleverkets ämnes- och 
programutvärderingar. Det har inte gått dåligt i de tematiska utvärdering-
arna men vi har förutsättningar att klara oss mycket bättre. Vi behöver 
förbereda oss mer inför dessa utvärderingar och de kommande nya utvär-
deringarna av systemen för kvalitetskontroll och kvalitetsutveckling blir 
mycket viktiga. Kvalitetsfrågorna kommer att lyftas fram i vår långsiktiga 
verksamhetsplan. Vi inrättar nu också ett nytt organ för kvalitetsfrågor 
under Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter.

13 september 2006

HSVs kommande utvärderingar
Högskoleverket har nu kommit med ett samlat förslag till de kommande 
sex årens granskningar och utvärderingar: ”Förslag till nationellt kvali-
tetssäkringssystem 2007–2012.” Det omfattar fem komponenter, gransk-
ningar av lärosätenas kvalitetsarbete, ämnes- och programutvärderingar, 
examensrättsprövningar, tematiska studier samt utmärkelser till framstå-
ende utbildningsmiljöer. Tyngdpunkten förskjuts från ämnesutvärderingar 
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till granskning av lärosätenas kvalitetsarbete. De stora universiteten kom-
mer att granskas under år 2009.

Förslaget har föregåtts av ett antal samrådsmöten med företrädare för 
universitet och högskolor, och det är ju alldeles utmärkt, men jag tycker 
inte att man helt och hållet lyssnat på synpunkterna från rektorer och 
andra företrädare för lärosätena. Förslaget om en sökbar utmärkelse för 
”framstående utbildningsmiljö” har fått mycket kritik, bland annat för 
oklarhet kring vad som menas med en utbildningsmiljö och kring krite-
rierna för vad som menas med framstående. Det har inte blivit bättre i 
förslaget. Miljön kan vara allt möjligt från en institution till ett samarbete 
”eller något liknande” och Högskoleverket ”har valt att inte arbeta med 
i förväg fastlagda kriterier”.

Nåväl, detta är ett förslag och vi får väl upprepa våra synpunkter, vilka 
kan lämnas till Högskoleverket fram till 1 november. Utformningen av 
Högskoleverkets granskningar och utvärderingar de kommande sex åren 
är en mycket viktig fråga. Vi har all anledning att noga läsa förslaget.

19 april 2007

Film-, konst-, musik- och teatervetenskap
Högskoleverkets ämnesutvärderingar publiceras med jämna mellanrum 
och innehåller värdefull information om kvaliteten på våra utbildningar. 
Som regel får Stockholms universitet goda vitsord. Som regel undviker 
också Högskoleverket att peka ut något enskilt lärosäte som särskilt fram-
stående i jämförelse med övriga. Nu har det emellertid hänt. Igår publice-
rades utvärderingen av en rad ämnen inom humaniora och så här skriver 
Högskoleverket i sitt pressmeddelande: Filmvetenskapen samt teater- och 
dansvetenskapen i Stockholm får beröm av Högskoleverkets bedömar-
grupp för sitt internationella arbete som kommer både studenter och 
doktorander till del. Stockholms universitet får dessutom beröm för sin 
curatorutbildning som är ett gott exempel på en yrkesinriktad utbildning 
inom ämnet konstvetenskap. Jag har nämnt detta förut på denna plats. 
Konstvetenskapliga institutionen arbetar utmärkt med studenternas an-
ställningsbarhet och institutionerna för Filmvetenskap respektive Musik- 
och Teatervetenskap är genom sina internationella kontakter föredömen 
för andra institutioner.
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14 maj 2007
HSVs ämnesutvärderingar
Högskoleverket offentliggör idag en sammanställning av de gångna sex 
årens samlade utvärderingar. Det representerar en hel utvärderingscykel 
och är naturligtvis mycket intressant läsning. På DN Debatt fokuseras som 
vanligt på det negativa: Var tionde utbildning på högskolan underkänd 
lyder rubriken. Läser man rapporten får man en betydligt mer positiv 
bild, inte minst när det gäller universiteten: Generellt sett får de större 
universiteten i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund, Linköping och Umeå 
positiv kritik för sina utbildningsmiljöer med ett brett utbildningsutbud 
och kompetenta lärare skriver HSV i pressmeddelandet.

Högskoleverkets ämnesutvärderingar har utan tvekan gjort stor nytta. 
De innehåller omfattande information om styrkor och svagheter inom 
utbildningen i olika ämnen vid lärosätena. Jag är dock besviken på att 
Högskoleverket inte velat lyfta fram dessa skillnader tydligare. När det 
gäller de så kallade tematiska utvärderingarna har HSV inga problem med 
att utse segrare och dela ut priser, men icke så när det gäller ämnesutvärde-
ringarna. Här går man i stället som katten kring het gröt och har mängder 
med reservationer till de studenter som till äventyrs skulle vilja konsultera 
HSVs ämnesutvärderingar inför val av lärosäte.

Nåväl, informationen finns att hämta i rapporten och på HSVs hemsi-
dor och det är naturligtvis med stor glädje som jag konstaterar att Stock-
holms universitet, trots att det utsatts för ett stort antal utvärderingar 
(närmare 70 enligt rapporten), endast fått en utbildning kritiserad (siff-
rorna finns i HSVs pressmeddelande). Speciellt roligt är det att Stockholms 
universitet får beröm för 24 särskilt bra utbildningar: Astronomi, biologi, 
datalogi, datavetenskap, data- och systemvetenskap, filmvetenskap, tea-
ter- och dansvetenskap, fysik, geovetenskap, historia, informatik, kemi, 
kulturgeografi, finska, latin, litteraturvetenskap, meteorologi, national-
ekonomi, nederländska, praktisk och teoretisk filosofi, spanska, statistik, 
statsvetenskap, svenska/nordiska språk. Det är mer än dubbelt så många 
som vid något annat lärosäte.

8 oktober 2007

SUHFs styrelse och universitetskanslern
SUHFs (Sveriges Universitets- och Högskoleförbunds) styrelse, där jag är 
ledamot, har idag och i morgon ett lunch-till-lunch möte. Idag har styrelsen 
haft besök av universitetskansler Anders Flodström för en allmän diskus-
sion, framförallt om HSVs (Högskoleverkets) och SUHFs respektive roller. 
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SUHF ser HSV som tillsynsmyndigheten som ska granska lärosätena och 
deras utbildningar och universitetskanslern som HSVs generaldirektör och 
inte som lärosätenas talesman. Anders Flodström å sin sida framhöll att han 
inte bara uppfattar sig själv som myndighetschef utan också avser uttala sig 
och uppträda som debattör i universitets- och högskolefrågor. SUHF vill 
att HSV ska förbli en granskande myndighet och inte tilldelas en roll också 
som fördelare av resurser till lärosätena. HSV har en tydlig ambition att 
spela en framträdande roll i att ta fram ett beslutsunderlag för en framtida 
kvalitetsbaserad resurstilldelning (det som diskuteras i den s k resursutred-
ningen som presenteras av utredaren Dan Brändström den 2 november), 
men Anders Flodström håller med om att HSV inte bör ha en beslutande 
funktion i resurstilldelningen. Samtalet förflöt i en konstruktiv och positiv 
anda, och Anders Flodström meddelade att han gärna ser SUHFs styrelse 
som en regelbunden samtalspartner. Ni som tror att samtalet handlade om 
antalet universitet i Sverige misstar er. Inte ett ord växlades kring detta i 
massmedia så flitigt debatterade ämne. Det behövs inte, SUHF vet vad uni-
versitetskanslern tycker och universitetskanslern vet att eventuella föränd-
ringar måste växa fram genom samarbeten initierade av lärosätena själva.

19 december 2007
Framstående utbildningsmiljö
Högskoleverket har offentliggjort vilka som får utmärkelsen framstående 
utbildningsmiljö. Vi hade en ansökan med i finalomgången men fick ingen 
utmärkelse. Det betyder inte att vi och andra lärosäten som inte blev 
belönade saknar framstående utbildningsmiljöer. Utmärkelsen är ett sorts 
pris och alla kan inte vinna. Priset har varit mycket omdebatterat bland 
rektorerna och jag tycker frågorna kring syftet med det hela kvarstår, 
särskilt mot bakgrund av det stora arbete som lagts ned på alla ansökningar 
och utvärderingar. Men ingen skugga över de som nu har belönats. Grattis 
till vinnarna och särskilt till Linköping som tog hem två utmärkelser, 
däribland för hela läkarutbildningen!

10 januari 2008
Ranking av utbildningar
Högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg vill att Högskoleverket 
ska ranka utbildningarna vid svenska lärosäten. Jag tycker det är bra och 
viktig konsumentupplysning till studenterna, under förutsättning att det 
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finns ett relevant och aktuellt underlag och att det handlar om utbildning-
arna, och om flera rankinglistor, olika för olika utbildningar. Problemet är 
ju emellertid att ta fram detta relevanta och aktuella underlag för en sådan 
ranking, vilket också påpekas i dagens DN-artikel. Sammanfattande ran-
kingar av hela lärosäten baserade på begränsade och diskutabla kriterier 
har fått alltför stor uppmärksamhet.

3 juni 2008

Ranking av utbildningar
Rankning av högskolor införs. Det är rubriken på förstasidan i Dagens 
Nyheter idag. Lars Leijonborg har deklarerat detta redan tidigare i år, 
Dagens Nyheter skrev om det i januari och jag kommenterade på blog-
gen dagen därpå. ”Jag får upprepa vad jag skrev då: ”Jag tycker det är 
bra och viktig konsumentupplysning till studenterna, under förutsättning 
att det finns ett relevant och aktuellt underlag och att det handlar om 
utbildningarna, och om flera rankinglistor, olika för olika utbildningar.” 
Det är Högskoleverket som ska göra rankningen. Vi får se vad de föreslår. 
Många rektorer är skeptiska och kritiskt inställda till HSVs kvalitetskri-
terier. Rektorerna har genom SUHF tillsatt en egen utredning av HSVs 
kvalitetsgranskningar. Den kommer med sin rapport under hösten.

22 oktober 2008

Riksrevisionen och Högskoleverket
Riksrevisionen har granskat kvaliteten i 35 utbildningar inom fyra ämnen 
vid 22 universitet och högskolor i landet. Är inte detta Högskoleverkets 
uppgift? Jo naturligtvis, och det hela förefaller vara ett uttryck för ett djupt 
misstroende från Riksrevisionen för hur Högskoleverket löser sin uppgift, 
annars kunde ju Riksrevisionen nöja sig med att läsa Högskoleverkets 
rapporter i stället för att göra granskningen själv. Och om Riksrevisionen 
är missnöjd med Högskoleverket, borde man inte granska Högskoleverket 
i stället för lärosätena? Riksrevisionens rapport fokuserar på ”regeringens 
insatser för att säkerställa kunskap om kvaliteten i grundläggande högre 
utbildning”. Riksrevisionen menar att det varken finns belägg för bristande 
kvalitet eller genomgående hög kvalitet (det går inte läsa ut något om 
enskilda lärosäten) och regeringen rekommenderas därför att utöka 
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återrapporteringskraven på lärosätena – jag hade hoppats att utvecklingen 
skulle gå i andra riktningen – och instruera Högskoleverket att fokusera 
på resultat- och resursaspekter samt internationella jämförelser.

2 december 2008
HSVs utvärderingar
Högskoleverket (HSV) har skickat ett öppet brev till rektorerna för univer-
sitet och högskolor. HSV kommenterar den kritik av HSVs utvärderingar 
som SUHF framfört på DN Debatt och som bland annat orsakat debatt 
om HSV i riksdagen. HSV inbjuder samtidigt till dialog om de brister som 
uppenbarligen finns i HSVs utvärderingar. Det är bra, för HSVs utvärde-
ringar behövs, men det finns mycket att förbättra. Diskussionen börjar 
säkert redan i morgon i HSVs så kallade rektorsråd.

15 maj 2009
HSV-besök
Vi har denna vecka haft besök av Högskoleverkets bedömargrupp för årets 
pågående utvärdering av de stora universitetens kvalitetsarbete. Bedömar-
gruppen har spenderat nästan hela veckan här och träffat en rad personer 
inklusive företrädare för fem utvalda miljöer. Besöket avslutades idag med 
diskussion med rektor och prorektor. Som väntat handlade mycket om hur 
vi klarar kvalitetsarbetet i en stor och förhållandevis decentraliserad orga-
nisation. Vårt huvudsakliga svar på denna fråga är verktygen långsiktig 
plan, verksamhetsplan och framförallt årlig uppföljning av verksamhets-
planen med olika indikatorer på institutionsnivå. Jag menar att vi genom 
detta system och genom Kvalitetsrådets arbete har ett konsistent och uni-
versitetsövergripande förhållningssätt till kvalitetsarbetet. Efter sommaren 
får vi se vilket av de tre möjliga omdömena vi får, dvs om Högskoleverket 
har ”förtroende” eller ”visst förtroende” för vårt kvalitetsarbete; jag har 
svårt att tro att de skulle sakna förtroende för vårt arbete.

3 juni 2009
Religionsvetenskap
Högskoleverket har gjort en omfattande utvärdering av religionsveten-
skap, religionshistoria och teologi vid landets universitet och högskolor. 
Det är mycket kritik och rader av ifrågasättanden. Det förefaller som om 
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Stockholms universitet är det enda av universiteten som får helt godkänt. 
Vi har ämnet religionshistoria vid humanistisk fakultet men inte teologi. 
Det var faktiskt en poäng när Stockholms högskola inrättades att det 
inte skulle finnas någon teologisk fakultet med anknytning till svenska 
kyrkan. Ett sådant samband finns uppenbarligen kvar på flera universitet 
som bland annat ger så kallade pastoralteologiska kurser, enligt Högsko-
leverket innefattande bibeltolkning, liturgik (gudstjänsten) och kateketik 
(undervisning i trosläror) med verksamhetsförlagd utbildning i svenska 
kyrkans församlingar. Jag är förfärad. Universiteten ska naturligtvis be-
forska och undervisa om religion som en viktig samhällsföreteelse men i 
övrigt vara helt fristående från religionsutövning och trossamfund. Den 
statliga högre utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och vetenska-
pens trovärdighet och god forskningssed ska värnas (Högskolelagen 1 
kap.). Då går det överhuvudtaget inte att samarbeta med svenska kyrkan 
eller med andra trossamfund inom utbildning och forskning.

17 september 2009
HSVs kvalitetsutvärderingar
Högskoleverket HSV har lämnat sitt förslag till nytt system för kvalitets-
utvärdering av alla utbildningar vid universitet och högskolor. Det är ett 
viktigt dokument och vi är många som nu läser detta i detalj. Utvärdering-
arna ska i framtiden fokusera på i vilken utsträckning studenterna nått 
lärandemålen snarare än som tidigare på förutsättningarna för kvalitet i 
utbildningen. För att uppnå detta har HSV lanserat tre kvalitetsindikato-
rer, lärandemål och examination, läranderesultat och studenternas erfa-
renheter och inflytande. HSV skriver en hel del om hur man samrått med 
lärosätena under arbetets gång. Det känns ändå som om det återstår rätt 
många frågetecken kring hur det hela ska fungera i praktiken och vilka 
arbetsinsatser det kan komma att kräva, t ex när det gäller den tilltänkta 
granskningen av examensarbeten.

20 oktober 2009

SUHF och HSVs kvalitetsutvärderingssystem
Jag har idag och igår varit på SUHFs förbundsförsamling, denna gång 
på Högskolan Väst i Trollhättan. Första dagen fick vi besök av hög-
skole- och forskningsminister Tobias Krantz och statssekreteraren Peter 
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Honeth. Tobias Krantz markerade klart att lärosätenas uppgift inte bara 
handlar om att utbilda för yrkeslivet. Bildning är också en viktig uppgift. 
Kunskapssökandet har i sig ett stort värde. Det är ett uttalande som jag 
hälsar med stor tillfredsställelse. Jag har samma uppfattning och hoppas 
att Tobias Krantz deklaration på något sätt får genomslag i politiken. I 
övrigt kom diskussionerna de två dagarna vid upprepade tillfällen att 
handla om Högskoleverkets förslag till nytt kvalitetsutvärderingssystem, 
vilket presenterades för en dryg månad sedan. Det har framgått i olika 
sammanhang att departementet inte gillar HSVs förslag, åtminstone inte 
delar av det. Företrädare för universitet och högskolor, som ändå fått 
vara med och påverka förslagets utformning, är också kritiska. SUHFs 
expertgrupp för kvalitetsfrågor har skrivit en mycket läsvärd rapport om 
HSVs förslag, en rapport som presenterades på förbundsförsamlingen och 
som jag förmodar snart kommer att offentliggöras. Många, inklusive jag 
själv, är dessutom mycket negativa till att använda systemet som underlag 
för resurstilldelning i grundutbildningen. Ministern och statssekreteraren 
deklarerade ändå att kvalitetsutvärderingssystemet i någon form ska ligga 
till grund för en kvalitetspremie i resurstilldelningen. En proposition ska 
komma under hösten. Jag anar att det tyvärr visat sig vara det enda sät-
tet för departementet att i regeringen få gehör för nya kvalitetshöjande 
resurser i grundutbildningen.

25 november 2009

HSV-utvärdering
Högskoleverket har idag offentliggjort sin utvärdering av kvalitetsarbe-
tet vid de stora universiteten. Stockholm, Uppsala, Lund och Umeå får 
godkänt och Göteborg och Linköping väl godkänt. Rapporten innehåller 
flera rekommendationer och goda exempel som vi kan ha nytta av. Kva-
litetsrådet kommer naturligtvis noga läsa rapporten och ta upp förslagen 
till diskussion. Jag fäster inte så stort avseende vid att vi inte fick högsta 
betyg. Stockholms universitet brukar ha svårt att hävda sig i HSVs gene-
rella utvärderingar eftersom HSV i dessa ofta efterlyser mycket mer av 
toppstyrning och det är inte riktigt vår filosofi. Denna typ av utvärderingar 
ska nu läggas ner och fokus läggas på ämnesutvärderingarna där vi brukar 
klara oss mycket bra.
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4 mars 2010

Kvalitetsutvärdering av grundutbildningen
Utbildningsdepartementet hade igår ett informationsmöte om det plane-
rade nya systemet för kvalitetsutvärdering och kvalitetsrelaterad resurstill-
delning i grundutbildningen. Det finns en lång förhistoria som börjar med 
resursutredningen. Därefter har Högskoleverket haft i uppdrag att föreslå 
ett system och ett förslag utarbetat i samarbete med företrädare för lärosä-
tena lämnades i september förra året. Förslaget omfattade tre indikatorer, 
lärandemål och examination, läranderesultat och då särskilt examens-
arbetenas kvalitet samt studenternas erfarenheter och inflytande. Detta 
förslag har nu modifierats av departementet som ville göra en avstämning 
med lärosätena innan själva propositionen läggs fram, gissningsvis 23 
mars. Departementets version har föregåtts av många rykten och många 
har framfört synpunkten att regeringen borde acceptera Högskoleverkets 
förslag eftersom det utarbetats tillsammans med lärosätena. Departemen-
tets förslag har dock vad jag uppfattat stora likheter med Högskolever-
kets även om komponenterna har stuvats om och några ska redovisas 
i en självvärdering med platsbesök. Skillnaderna ligger i att den första 
bedömningsgrunden i HSVs indikator 1 – lärcentrerad undervisning och 
progression – är helt struken och största tyngden ligger nu vid examens-
arbetenas kvalitet. Departementet motiverar detta med att utvärderingen 
ska fokusera på utbildningens resultat och inte på hur lärosätena valt att 
arbeta – det senare är i enlighet med principen om ökad autonomi upp till 
lärosätena själva att bestämma. Jag stöder detta synsätt. Utvärderingarna 
ska resultera i ett samlat omdöme i en fyrgradig skala. Omdömena under 
de senaste fyra åren ska sedan ligga till grund för en extra resurstilldelning 
till de lärosäten som fått det bästa omdömet. Extrapengarna hämtas från 
de genom de nya studieavgifterna inbesparade medlen. Hur mycket pengar 
det kommer att handla om återstår att se, siffrorna kommer senare. Jag 
tycker dock det hade varit mycket bättre att istället höja ersättningen per 
student särskilt inom humaniora-samhällsvetenskap.

22 mars 2010

Kvalitetsutvärdering av grundutbildningen
Så har då propositionen om kvalitetsutvärdering i grundutbildningen och 
därmed förknippad extra resurstilldelning kommit. Propositionen inne-
håller såvitt jag kan se inga överraskningar utan innehållet är det som 
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utbildningsdepartementet aviserat tidigare. Högskoleverket, SFS, SACO 
och ett antal företrädare för olika lärosäten har gått till hårt angrepp på 
utbildningsdepartementet i denna fråga. Jag menar att skillnaden mellan 
Högskoleverkets och departementets förslag inte är så stor som många gör 
gällande och att mycket av de frågor och de invändningar som rests kan 
appliceras också på Högskoleverkets förslag. Det gäller t ex den interna-
tionella ackrediteringen av utvärderingssystemet. Jag har också hört ett 
antal universitetsföreträdare som menar att departementets modell är en 
förbättring jämfört med Högskoleverkets, givet att det ska finnas kvalitets-
utvärdering fokuserad på utbildningens resultat – examensarbetena – och 
därmed förknippad resurstilldelning, vilket man i sig kan ifrågasätta. Det 
återstår att se hur allt detta ska fungera i praktiken och hur länge systemet 
kommer att överleva; modellen är så speciell (det gäller även Högskolever-
kets förslag) att jag misstänker att framtida utbildningsministrar, oavsett 
partifärg, kommer att lansera nya varianter.

22 april 2010

Utbildningsutskottet om kvalitetsutvärdering
Riksdagens utbildningsutskott hade idag kallat till en hearing om rege-
ringens aktuella proposition om kvalitetsutvärdering i grundutbildningen 
och Högskoleverkets förslag till kvalitetsutvärderingssystem. Inbjudna 
svarande var högskole- och forskningsministern, statssekreteraren, uni-
versitetskanslern, SULFs ordförande, SFS ordförande, rektorn för Malmö 
högskola som representant för SUHF (ordföranden kunde inte delta) samt 
Lunds universitets rektor och jag själv, vi båda sistnämnda i egenskap 
av universitetsrektorer. Diskussionen som pågick i över två timmar cir-
kulerade mycket kring skillnaderna mellan propositionen och Högskole-
verkets förslag samt den bakomliggande processen fram till regeringens 
proposition. Min egen uppfattning är att frågan om koppling till resurs-
tilldelningen är viktigare än enskilda detaljer i utvärderingssystemet men 
om jag ska säga något om de båda alternativen är jag skeptisk till att en 
bedömning av den skriftliga utformningen av lärandemålen (indikator 1a i 
HSVs system) ska ingå som komponent i kvalitetsutvärderingen och jag är 
också skeptisk till den starka fokuseringen på examensarbetenas kvalitet 
i propositionen. Kopplingen till resurstilldelningen gör att systemet får en 
starkt styrande effekt som man kan ifrågasätta och jag menar att en gene-
rell höjning av ersättningen per student har en betydligt starkare allmän 
kvalitetshöjande effekt än den ekonomiska styrning mot bättre utformning 
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av lärandemålen eller mer välskrivna examensarbeten som blir följden 
av sådan indikatorrelaterad resurstilldelning. Jag gissar att propositionen 
tas av riksdagen, som propositioner brukar göra, men vilket system som 
i slutändan kommer att realiseras beror nog i hög utsträckning på vilken 
minister för högre utbildning vi har efter valet.

8 juni 2010

Universitetskanslern avgår
Anders Flodström avgår som universitetskansler. Han har uppenbarligen 
tvingats till detta eftersom han inte vill effektuera ett kvalitetsutvärderings-
system för grundutbildningen i enlighet med de riktlinjer som regering och 
riksdag beslutat om. Konflikten kring utvärderingssystemet har pågått i 
ett år och det är snarast förvånande att slutet inte kommit tidigare. Tjäns-
ten som universitetskansler ska utlysas omgående står det i utbildnings-
departementets pressmeddelande. Jag kommer inte att söka. Jag hoppas 
att vi så småningom får en ny kansler som i samarbete med universitet 
och högskolor kan utforma ett av sektorn och departementet accepterat 
utvärderingssystem som minimerar bristerna i såväl Högskoleverkets som 
riksdagens nuvarande förslag och beslut (vilka jag kommenterat tidigare).

1 juli 2010

Ny universitetskansler
Lars Haikola blir ny universitetskansler. Han har tidigare varit rektor för 
Blekinge Tekniska Högskola och ordförande i organisationskommittén 
för det nya Linnéuniversitetet. Han är sålunda välkänd i sektorn och 
åtnjuter såvitt jag förstår stort förtroende i rektorskretsen, så det är ett 
bra val. Anders Flodström som idag lämnar sin post vinnlade sig om att 
utveckla en god relation och ett gott samarbete mellan Högskoleverket 
och lärosätena, för vilket han ska ett särskilt erkännande. Som bekant blev 
det en konflikt med Utbildningsdepartementet om kvalitetsutvärderingen 
av grundutbildningen. Vi får se hur Lars Haikola kommer att hantera 
relationen med departementet som nu planerar ytterligare instruktioner 
rörande utvärderingssystemet.
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19 juli 2010

Kvalitetsutvärdering av grundutbildningen
Mitt i sommarvärmen har regeringen 7 juli fattat beslut om ”Uppdrag om 
kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå”. Det 
handlar om uppdraget till Högskoleverket om ett nytt kvalitetsutvärde-
ringssystem vilket tidigare beskrivits i en proposition som riksdagen antagit 
och som bekant orsakat mycket debatt och universitetskanslerns avgång. 
Uppdraget beskrivs på 8 sidor och kommer förmodligen att orsaka fortsatt 
debatt om alltför detaljerad styrning av Högskoleverket. Jag tycker dock att 
uppdraget lämnar ett tämligen stort handlingsutrymme för Högskoleverket 
att utforma utvärderingarna och det är bra. Jag är dock kritisk till den fort-
satt mycket starka betoningen på de självständiga arbetenas kvalitet vilket 
”i de flesta fall ska väga tyngst”. Om detta verkligen blir fallet får vi lägga 
om den högre utbildningen så att den blir mer lik forskarutbildningen där 
avhandlingens (dvs det självständiga arbetets) kvalitet är helt avgörande 
och där kursernas innehåll och utformning i praktiken har mycket liten 
betydelse för bedömningen av utbildningarna. Är det verkligen en önskad 
effekt? Som bekant anser jag också att extra resurstilldelning i grundutbild-
ningen baserat på utvärderingsbetyget är mycket diskutabelt för att inte 
säga onödigt. Studenternas val, vilket säkert delvis kommer att styras av 
utvärderingsresultaten, är ett alldeles tillräckligt kvalitetsincitament.

29 oktober 2010

Universitetskanslern på SUHFs förbundsförsamling
Universitetskansler Lars Haikola besökte igår SUHFs förbundsförsamling 
och informerade om Högskoleverkets arbete med den förestående kva-
litetsutvärderingen av grundutbildningen. Som bekant ska denna enligt 
regeringens instruktioner fokusera på utbildningens resultat och störst 
vikt ska fästas vid kvaliteten på examensarbetena. Kanslern meddelade 
att Högskoleverket kommer att läsa ”väldigt många examensarbeten”. 
Resultatet av utvärderingarna kommer sedan att leda till fördelning av nya 
resurser, en sorts kvalitetspremie. Detta resursfördelningssystem skickar 
ut en stark signal till oss att omprioritera grundutbildningsresurser från 
lektioner och föreläsningar till stöd för studenterna i deras arbete med 
examensarbetena. Institutioner och fakultetsnämnder måste nu beakta 
den mycket stora tyngd som regeringen fäster vid just examensarbetenas 
kvalitet.
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16 november 2010
Kvalitetsutvärderingssystemet
Högskoleverket arbetar för fullt med utformningen av det nya kva-
litetsutvärderingssystemet för grundutbildning. Jag och prorektor 
var igår tillsammans med kolleger från KI och KTH på ett informellt 
informationsmöte med universitetskanslern om det pågående arbetet. 
Knäckfrågan är fortfarande hur bedömarna genom att läsa examensarbeten 
– vilka enligt regeringens instruktion ska utgöra den största delen av 
bedömningsunderlaget – ska kunna avgöra i vilken utsträckning studenterna 
uppnått målen i högskolelagen: kunskap och förståelse inom området för 
utbildningen, förmåga till kritiskt tänkande, förmåga till problemlösning 
osv. Tanken är att HSV i samverkan med bedömargrupperna ska precisera 
kriterier för om dessa förmågor uppnåtts, kriterier som bedömarna sedan 
ska kontrollera genom läsning av examensarbetena. Det blir ingen lätt sak. 
Mellan 5 och 26 examensarbeten per lärosäte och examen ska läsas. Mer 
om det kommande arbetet, kommande informationsmöten och planen för 
de kommande granskningarna finns på HSVs hemsida. Svårigheterna är 
betydande, framförallt beroende på regeringens detaljerade instruktioner, 
men jag ser det som mycket positivt att HSV upprätthåller en tät dialog 
med lärosätena om det pågående arbetet.

30 november 2011

HSVs rektorsråd och kvalitetsutvärderingssystemet
Högskoleverket har ett rektorsråd där jag är medlem. Det är en referens-
grupp för ventilering av aktuella frågor och det är trevliga och konstruk-
tiva samtal. Det som nu och vid dagens möte naturligtvis står på agendan 
är Kvalitetsutvärderingssystemet för grundutbildningen. Högskoleverket 
konstaterar att bedömargrupperna i allmänhet tycker att examensarbetena 
faktiskt utgör ett användbart underlag för kvalitetsbedömningen, och det 
låter ju hoppingivande, men att det finns frågetecken för självvärdering-
arna på grund av att de inte är jämförbara till innehållet. Det finns en del 
oklarheter kring hur och på vilka grunder utbildningar ska undantas på 
grund av för liten volym vilket vi hoppas HSV kan klargöra. HSV noterar 
att kvalitetsutvärderingarna genererar en stor mängd information om det 
nationella tillståndet för olika utbildningar, men att denna information 
inte kan bli en del av HSVs betygsättning av utbildningarna. Diskussion 
pågår om hur denna information på något sätt kan tas tillvara.
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29 februari 2012

HSVs kvalitetsutvärderingar
Jag har idag varit på Högskoleverkets rektorsråd vilket är ett informellt or-
gan för diskussion av aktuella frågor. Huvudpunkten idag var de pågående 
kvalitetsutvärderingarna av grundutbildningen, där varje enskild utbild-
ning som bekant ska betygsättas med examensarbetena som huvudsakligt 
underlag. Enligt HSV uppger bedömargrupperna att det går bra att avgöra 
i vilken utsträckning studenterna uppfyllt utvalda examensmål genom att 
läsa examensarbetena och det går alltså som det är tänkt att utifrån läs-
ningen sätta betyg på utbildningarna. Självvärderingarna, studentinter-
vjuerna och alumnienkäterna har dock uppenbarligen ett begränsat värde 
som beslutsunderlag. Beslut i första omgången kommer i månadsskiftet 
mars-april. Skälet till att det dröjer är enligt HSV att det tar tid att få fram 
bra motiveringar till framförallt det lägsta betyget. Rektorsrådet är enigt 
med HSV om att övertygande sådana motiveringar är helt avgörande för 
systemets trovärdighet. Beslut i andra omgången kommer i maj-juni. Ut-
bildningar med fem eller färre examensarbeten är som tidigare meddelats 
borttagna från pågående utvärdering och skall utvärderas i annan ordning. 
Hur har HSV ännu inte hunnit fundera på. Jag gissar att inget händer med 
dessa under 2012, i alla fall inte före sommaren.

19 april 2012

HSVs kvalitetsutvärderingar
Högskoleverket har idag skickat ut ett pressmeddelande med rubriken 
”Nära två hundra utbildningar utvärderade: Så står det till med kvaliteten 
på högskoleutbildningarna.” Det är en pretentiös och vilseledande rubrik-
sättning. För det första handlar det bara om 3 % av högskoleutbildning-
arna. För det andra har The European Association for Quality Assurance 
in Higher Education (ENQA) precis framfört skarp kritik mot HSVs ut-
värderingssystem. Så här skriver ENQAs bedömargrupp i sin sammanfatt-
ning: “The system is not aligned with the fundamental principles of ESG 
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area . In the view of the Review Panel, there are weaknesses 
inherent in the system that makes it possible that unreliable judgments 
will emerge, even on the narrow and reductive basis intended.” HSV har 
anmält rapporten på sin hemsida, men jag kan inte få annat intryck än att 
de försöker sopa kritiken under mattan. HSV refererar inget av kritiken 
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som ENQAs bedömargrupp framför utan talar istället om att det gått flera 
år sedan den gemensamma standarden ESG togs fram, att HSV sedan ett 
år tillbaka utarbetat en ny metod, och att bedömargruppen avstår från 
att uttala sig om HSVs fortsatta medlemskap i ENQA. I själva verket ifrå-
gasätts medlemskapet vilket är synnerligen pinsamt för Sverige. Jag råder 
alla att läsa bedömargruppens rapport och inte stanna vid HSVs referat. 
SUHF har uppenbarligen också reagerat på HSVs beskrivning och idag 
skickat ut ett pressmeddelande med rubriken ”Sveriges utvärderingssystem 
av högre utbildning underkänns”. I nästa vecka kommer resultaten från 
den första utvärderingsomgången, som alltså omfattar 3 % av utbildning-
arna. Mot bakgrund av denna låga siffra och såväl ENQAs som SUHFs 
skarpa kritik av utvärderingssystemet ska vi nog vara mycket försiktiga 
med att dra några slutsatser av nästa veckas besked från HSV. Det kommer 
inte att ge något pålitligt svar på frågan hur det står till med kvaliteten på 
högskoleutbildningarna.

26 april 2012
HSVs kvalitetsutvärderingar
Idag har Högskoleverkets första resultat från det nya kvalitetsutvärde-
ringssystemet presenterats. Jan Björklund har kommenterat och i morgon 
kommer säkert flera kommentarer i pressen. Jag har för ögonblicket inga 
andra synpunkter än de jag gav här på bloggen 19 april. Det handlar om 
3 % av utbildningarna och om en ny och omdiskuterad metod. Det är 
sålunda alldeles för tidigt att komma med övergripande slutsatser och 
svepande generaliseringar.

12 juni 2012
HSVs kvalitetsutvärderingar igen
I morgon kommer en ny serie beslut från Högskoleverket rörande kvali-
tetsutvärderingarna av utbildningen, och i nästa vecka kommer fler beslut. 
Stockholms universitet har hittills fått både ris och ros, förhållandevis 
många utbildningar av mycket hög kvalitet, och det gläder mig naturligt-
vis, men även ett antal med bristande kvalitet. Jag vill åter mana till stor 
försiktighet med att dra några slutsatser utifrån dessa betyg. De må säga 
något om kvaliteten på ett antal examensarbeten i ämnet för ett antal år 
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sedan men det är långt ifrån givet att de säger någonting om dagens utbild-
ning. I många fall har utbildningarna gjorts om sedan de examensarbeten 
som ingår i utvärderingen skrevs. Jag tycker det är direkt olämpligt att 
lansera resultaten som konsumentvägledning till studenterna. Det förefal-
ler mig också mycket tveksamt att låta resultaten ligga till grund för såväl 
särskilda premier till lärosätena som indragning av platser i synnerhet 
redan nu inför 2013 – även om den sammanlagda effekten förmodligen 
blir liten – men det är tydligen vad regeringen avser att göra. Vicerektor 
Astrid Söderbergh Widding har i ledaren till vår tidning Universitetsnytt 
ytterligare kommentarer, vilka jag rekommenderar för läsning.

24 augusti 2012
HSVs kvalitetsutvärderingssystem
Dagens andra möte på SUHFs kansli var ett samtal mellan universitets-
kansler Lars Haikola och ett antal rektorer m fl om kvalitetsutvärderings-
systemet i grundutbildningen, vilket som bekant baserar sig på läsning av 
examensarbeten. Universitetskanslern brukar säga att ”det nya systemet 
fungerar” och med det menar han att systemet är ett sätt att mäta kvalitet 
och att just detta sätt fungerar, åtminstone rent tekniskt. Jag menar att 
uttalandet av omvärlden tolkas som ”det nya systemet mäter kvaliteten 
i svensk högre utbildning”. Det är jag mycket skeptisk till. Det säger väl 
något om kvaliteten på de examensarbeten som skrevs i ett ämne för ett 
antal år sedan men det är inte alls säkert att det säger något om kvaliteten 
i den utbildningen idag. Att lansera betygen på utbildningarna som lämplig 
konsumentvägledning för studenterna anser jag helt förkastligt. Uppsala 
universitet som också deltog i samtalet kunde också redovisa en rad tvek-
samheter i hur själva utvärderingen gått till i praktiken. Debatten om sys-
temet lär fortsätta, närmast på en endagskonferens på HSV 26 september.

18 september 2012

HSV och ENQA
ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Educa-
tion) har beslutat att HSV (Högskoleverket) inte längre uppfyller ENQAs 
kriterier för medlemskap. Det handlar om ENQAs riktlinjer ”European 
Standard and Guidelines” för utformningen av kvalitetsutvärderingssys-
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tem. Syftet med dessa är att säkerställa att alla Europas länder ska ha ett 
fungerande kvalitetsutvärderingssystem för högre utbildning, och i för-
längningen att alla Europas länder därmed ska ha högre utbildningar av 
hög kvalitet. ENQA konstaterar att HSVs nuvarande system, vilket som 
bekant är praktiskt taget helt baserat på examensarbetenas kvalitet, inte 
uppfyller riktlinjerna. Det är särskilt pinsamt eftersom HSV som ENQA 
skriver var en av grundarna av organisationen och har varit starkt på-
drivande i utvecklingen av ENQAs riktlinjer. ENQA skriver också i sitt 
beslut att HSVs system ”could easily accomodate the learning outcomes 
approach (dvs examensarbetenas kvalitet) while at the same time respec-
ting the standards and guidelines”, vilket det alltså inte gör. Jag och flera 
rektorskolleger med mig har vid upprepade tillfällen kritiserat relevansen 
och pålitligheten i HSVs system (se t ex blogg 24/8). Jag hoppas att EN-
QAs beslut driver på utvecklingen av ett nytt system, för det måste vi ha.

26 september 2012

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingssystem igen
Högskoleverket hade idag en heldagskonferens om det pågående kvalitets-
utvärderingssystemet. I publiken satt över 100 företrädare för universitet 
och högskolor och säkert hälften av rektorerna. Närvarande var också 
statssekreterare Peter Honeth, i princip arkitekten bakom det nuvarande 
systemet. Jag ska här inte upprepa allt jag tidigare sagt om detta, t ex i 
bloggar från 18/9, 24/8, 12/6 och 19/4. Konferensen kom naturligtvis 
att uppehålla sig mycket kring systemets tillkortakommanden, men det 
blev också en bra diskussion om vikten av att utveckla och reformera 
systemet. Stor enighet tycks råda om att det nuvarande smala empiriska 
underlaget som idag i praktiken nästan enbart utgörs av bedömning av ett 
antal självständiga arbeten måste breddas, att den kunskap om enskilda 
utbildningar som bedömargrupperna tillägnat sig måste tas tillvara utan 
att samtidigt utformas som pekpinnar till lärosätena hur de ska arbeta, 
och att det är viktigt att systemet reformeras så att det tillfredsställer 
medlemskap i ENQA.



207Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar  207

18 oktober 2012

SUHF och HSVs utvärderingar
Jag var igår och i förrgår på SUHFs förbundsförsamling – ligger lite efter 
med bloggen på grund av att min laptop varit på service – där HSVs kva-
litetsutvärderingssystem bland annat diskuterades. Förbundsförsamlingen, 
dvs rektorerna och förvaltningscheferna, var överens om att SUHF nu 
proaktivt måste driva på utvecklingen och reformeringen av systemet. Jan 
Björklund uppträdde första dagen och talade om forskningspropositionen, 
men också om HSVs utvärderingssystem, och han påstod att rektorerna i 
princip delade hans och universitetskanslerns åsikt att vi nu har ett fung-
erande system. Det håller jag inte alls med om. Systemet har ett extremt 
smalt beslutsunderlag och är behäftat med stora problem (se tidigare kom-
mentarer). En reformering är i hög grad av nöden.

28 november 2012

HSVs utvärderingar igen
Med risk för att bli tjatig, här kommer ytterligare ett inlägg om HSVs kva-
litetsutvärderingar av grundutbildningen. Uppsala universitet har gjort en 
granskning och kommer i sin rapport med flera tänkvärda observationer 
och synpunkter. Jag vet att ett antal styrelseordföranden för lärosätena 
också har diskuterat systemet och hört av sig till utbildningsministern. I 
nästa vecka kommer HSVs beslut efter utvärderingar av grekiska, latin 
och nygrekiska, språk som finns vid Stockholms universitet men vi ingår 
inte i utvärderingen eftersom antalet examensarbeten är för litet, en il-
lustration av bristerna i systemet. Jag skulle inte tjata så mycket om detta 
om det inte vore för att utvärderingsresultaten faktiskt kan få följden 
att hela utbildningar läggs ned, och utfallet medför även omfördelning 
av resurser. Systemet är alldeles för bristfälligt för att ligga till grund för 
sådana skarpa beslut.
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De så kallade småspråkens ställning är en ofta återkommande fråga. Med 
småspråk menas sådana språk som har ett litet antal studerande vid uni-
versitet och högskolor, i andra avseenden behöver språken naturligtvis inte 
vara små. Det är svårt att klara finansieringen för språkundervisning med 
få studenter. Året innan jag blev rektor hade Vetenskapsrådet uppdragit åt 
Stockholms universitets rektor att utreda småspråkens ställning i Stockholm-
Uppsala-regionen. Jag fick alltså ta på mig detta uppdrag som genomfördes 
år 2004. Det kommenteras i det första blogginlägget i detta kapitel och re-
sulterade i en viss ansvarsfördelning för språkutbildningarna mellan Uppsala 
universitet och Stockholms universitet.

Sedan 1990-talet har regeringen i regleringsbrev till de stora universiteten 
föreskrivit att de måste erbjuda undervisning i ett antal små ämnen, 
fördelade på universiteten. Det handlar huvudsakligen om småspråk och år 
2006 hade utbildningsdepartementet beslutat revidera listan över småspråk 
i regleringsbreven.  En ny lista togs fram och de stora universiteten erbjöd 
sig genom Sveriges Universitets- och Högskoleförbund SUHF att föreslå en 
lämplig ansvarsfördelning mellan universiteten. Jag fick i uppdrag att leda 
arbetsgruppen som med viss möda tog fram förslaget, vilket sedan fastställdes 
i regleringsbreven. Språkutbildningarnas ställning är fortsatt besvärlig. 
Framförallt Lunds och Göteborgs universitet har beslutat att lägga ner flera 
språk, men det har jag inte haft anledning att kommentera i Stockholms 
universitets rektorsblogg.
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27 september 2005
Språkutbildningarna
Igår firades EUs språkdag. Idag skriver en lundaprofessor i Svenska Dag-
bladet om språkens försämrade ställning. Beskrivningen av resursurholk-
ningen är riktig men gäller inte bara språken utan också andra ämnesom-
råden. Beskrivningen av studenternas bristande förkunskaper är något 
som också kommer till uttryck i Stockholms universitets lärarundersök-
ning. Jag vill stärka språkens ställning vid Stockholms universitet. Som 
ett led i detta har universitetet i dagarna utlyst landets första professur i 
portugisiska. Universitetet kommer också att göra en särskild satsning på 
flera småspråk enligt en prioritering framlagd av humanistiska fakulteten. 
Stockholms universitet har också ingått ett samverkansavtal för språkom-
rådet med Uppsala universitet, Mälardalens högskola och Södertörns hög-
skola. Av detta framgår bland annat att vi påtar oss ett större ansvar för 
den högre språkutbildningen då denna avvecklas vid Södertörns högskola.

13 februari 2006
Språkkurser
Efter flera års nedgång har intresset för språkstudier börjat vända uppåt 
igen. Detta berättar Institutionen för franska, italienska och klassiska 
språk. Det märks inte minst på latin och grekiska. Många studenter från 
helt andra ämnesområden behöver kunskaper i klassiska språk för att 
kunna tränga djupare in i sina egna områden. Det kan handla om äm-
nen som filosofi, medicin eller rättshistora. En viss uppgång kan också 
skönjas i moderna språk. Det blir allt tydligare att goda kunskaper i ett 
tredje språk utöver svenska och engelska är en stark konkurrensfördel på 
arbetsmarknaden.

Ska universitetet ägna sig åt nybörjarundervisning i moderna språk? 
Nej, säger universitetskanslern. Ja, säger våra språkinstitutioner och jag 
håller med. Nybörjarkurserna vid Stockholms universitet kan inte jämfö-
ras med nybörjarkurser vid gymnasieskolan, Komvux eller studieförbund, 
bl a därför att universitetskurserna har ett helt annat inslag av teoretiska 
moment, har en snabbare progression, ställer mycket högre kunskapskrav 
på de studerande, ger universitetsbetyg och behörighet till fortsatta uni-
versitetsstudier i ämnet, och fungerar som ett viktigt komplement i flera 
universitetsutbildningar där språket inte är huvudämne.

Nybörjarkurser i engelska behöver vi knappast erbjuda. Däremot finns 
det ett betydande behov av vidareutbildning i förmågan att uttrycka sig väl 
på engelska både muntligt och skriftligt. Det gäller också oss själva, lärare 
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och forskare på universitetet, med det ökade inslaget av undervisning och 
internationell publicering på engelska som är följden av kravet på ökad 
internationalisering. Engelska institutionen föreslår att universitetet inrät-
tar ett ”Stockholm Centre for Academic English” som skulle tillhandahålla 
den nödvändiga expertisen för akademisk kommunikation på engelska. 
Just detta har flera institutioner faktiskt efterfrågat. Jag föreslår att ni hör 
av er till Engelska institutionen med synpunkter på förslaget.

23 februari 2006
Småspråk och nybörjarspråk
Vid Stockholms universitet är det möjligt att studera ett stort antal främ-
mande språk. Många av dessa finns på Institutionen för orientaliska språk, 
bland annat koreanska för vilket universitetet har ett nationellt ansvar. 
Detsamma gäller lettiska, litauiska, nederländska och teckenspråk. Ut-
bildningsdepartementet har gjort en utredning över vilka språk som likt 
koreanska, lettiska, litauiska och nederländska bör finnas vid åtminstone 
något lärosäte i landet. Vi väntar nu på en dialog med departementet 
om hur de så kallade småspråken – små i betydelsen små i Sverige – ska 
fördelas på universiteten. Jag hoppas att vi ska få besked under våren. 
I sammanhanget bör nämnas att språkstudierna handlar inte bara om 
språkfärdighet. Verksamheten vid våra språkinstitutioner, t ex Institutio-
nen för orientaliska språk, innefattar områdesstudier och överhuvudtaget 
undervisning och forskning baserad på kunskap i ett speciellt språk.

Vid mitt besök på Institutionen för baltiska språk, finska och tyska 
blev det en diskussion om universitetens nybörjarundervisning i moderna 
språk. Nu har även den politiska oppositionen uttalat sig emot nybörjar-
undervisningen på liknande sätt som universitetskanslern. Alliansen skri-
ver i sitt utbildningspolitiska dokument att nybörjarkurser i tyska, franska, 
spanska och italienska inte bör anordnas av högskolan, och att högskolan 
inte ska behöva använda sina resurser för att reparera kunskapsbrister 
från gymnasienivån. Jag håller med om det sista men politikerna har inte 
förstått att nybörjarkurserna vid universitetet inte kan jämföras med ny-
börjarkurser vid gymnasieskolan, bland annat därför att universitetskur-
serna har ett helt annat inslag av teoretiska moment och fungerar som 
ett viktigt komplement i flera universitetsutbildningar där språket inte är 
huvudämne. Till detta kan läggas att nybörjarkurser i språk fungerar som 
ett instrument för breddad rekrytering. Det har visat sig att ungdomar 
från studieovana hem gärna väljer ett nybörjarspråk som en ingång till 
fortsatta akademiska studier.
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10 mars 2006
Språkutvärdering
Högskoleverket har presenterat sin utvärdering av utbildning i finsk-
ugriska språk vid svenska universitet. Stockholms universitet får beröm 
bland annat för sin kombinerade magister- och lärarutbildning. Jag fäs-
ter mig särskilt vid HSVs allmänna reflektioner. HSV konstaterar att en 
tydlig koncentration skett så att utbildning i respektive språk endast ges 
vid något, eller några få, lärosäten, att språken vid de olika lärosätena 
har profilerats och organiserats olika, samt att utbildningarna komplet-
terar varandra. Det är just detta som utbildningsdepartementet och HSV 
efterlyst samtidigt som det i olika sammanhang uttryckts farhågor för att 
universitet och högskolor skulle ha svårt att själva klara denna profilering 
och arbetsfördelning. Högskoleverkets utvärdering visar att vi klarar det 
alldeles utmärkt.

14 mars 2006
Språk
Utbildningsdepartementet har tillsammans med Utrikesdepartementet 
tagit fram en ny lista på språk av nationellt intresse som bör finnas vid 
åtminstone något lärosäte i Sverige. Vi liksom övriga universitet och hög-
skolor kommer inom de närmaste veckorna att få listan på remiss för 
synpunkter och för att svara på vilka språk vi erbjuder och vilka eventuella 
nya språk vi skulle kunna åta oss. Svaren kommer att bli underlag för en 
revidering av regleringsbrevets så kallade krysslista för småspråk. Detta 
och andra språkfrågor diskuterades idag vid ett möte på Utbildningsdepar-
tementet. Det är utmärkt att vi nu fått igång en bra dialog med departe-
mentet om språkämnena. Listan är ännu inte helt fastställd men den ser ut 
att bli förhållandevis kort. Det betyder mindre styrning uppifrån och mer 
utrymme för lärosätena att själva göra sina prioriteringar. Det är mycket 
bra. Jag återkommer med närmare information när vi fått listan på remiss.

21 april 2006
Språkutbildningar
Utbildningsdepartementet har sammanställt en lista på språk som bör 
finnas vid åtminstone något svenskt lärosäte. Vi och andra lärosäten med 
omfattande språkutbildningar har fått den för kommentar. Vi kommer 
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att samråda med de andra stora universiteten innan vi lämnar vårt svar. 
När svaren inkommit planerar utbildningsdepartementet att revidera reg-
leringsbrevens lista på småspråk i vilka lärosätena är skyldiga att bedriva 
undervisning. Det intressanta med den nya listan är att den utelämnar en 
lång rad småspråk som idag finns i regleringsbreven. Jag tycker detta är 
alldeles utmärkt. Det innebär att regeringens styrning av vad vi ska göra 
minskar. Härmed har jag inte sagt att vi ska sluta undervisa i dessa språk. 
Poängen är att det är vi själva – dvs humanistiska fakultetsnämnden – som 
avgör vilka språk vi ska ha och hur vi ska fördela de knappa resurserna 
mellan språken. Jag hoppas att utbildningsdepartementet nu står emot 
påtryckningar från ambassader och intressenter för olika språk, påtryck-
ningar som kan förväntas i syfte att lägga till fler språk på listan.

29 augusti 2006

Småspråken
Idag har jag varit på utbildningsdepartementet för att tala om småspråkens 
ställning vid universiteten, småspråk i den betydelsen att det handlar om få 
studenter. Närvarande var också företrädare för Uppsala, Lund, Göteborg, 
Umeå och Luleå. Departementet har under våren sammanställt en lista 
på språk som bör vara företrädda vid åtminstone något svenskt lärosäte. 
Mötet idag handlade om hur småspråken på denna lista ska fördelas på 
lärosäten, mer konkret hur regleringsbreven för nästa år ska revideras med 
avseende på universitetens särskilda uppdrag rörande småspråk.

SUHFs (Sveriges Universitets- och Högskoleförbunds) styrelse beslu-
tade i fredags att tillsätta en samordningsgrupp för språk med mig som 
ledamot och kontaktperson till styrelsen. Vid mötet på departementet idag 
lovade jag, med stöd av representanterna från de övriga lärosätena, att 
denna SUHF-grupp åtar sig att till departementet i god tid under hösten 
för att det ska kunna tas med i nästa års regleringsbrev, fördela småsprå-
ken på departementets lista så att det för varje språk finns åtminstone ett 
lärosäte i Sverige som genom uppdrag i regleringsbrevet åtar sig att bedriva 
undervisning i språket på grundläggande nivå.

På fråga svarade statssekreteraren helt väntat att några nya resurser inte 
kommer att tillföras för småspråken – lärosätena fick en gång resurser för 
dessa i samband med att de infördes i regleringsbreven. Däremot noterades 
att det finns en viss möjlighet att tillskjuta nya resurser för de officiella 
minoritetsspråken. Nu ligger bollen hos SUHFs språkgrupp, att komma 
överens om ett gemensamt förslag till åtaganden rörande småspråken, in-
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klusive de officiella minoritetsspråken. Det känns väldigt tillfredsställande 
att departementet inväntar lärosätenas gemensamma förslag innan de nya 
regleringsbreven utformas.

6 december 2006

Småspråken
De sex stora universiteten UU, LU, GU, SU, UmU och LiU har kommit 
överens om hur huvudansvaret för småspråken – små i betydelsen litet 
antal studenter vid svenska universitet – ska fördelas mellan lärosätena. 
Överenskommelsen presenteras i en skrivelse från rektorerna till Utbild-
ningsdepartementet. Ett omfattande förarbete har gjorts av en genom 
SUHF sammansatt grupp av språkexperter från lärosätena. Det är något 
av en ny modell, att lärosätena själva via SUHF kommit överens om en 
arbetsfördelning, i stället för att Högskoleverket eller Utbildningsdepar-
tementet utarbetar detta. För några lärosäten innebär det helt nya åta-
ganden, för UU albanska, LU jiddisch, GU somaliska och LiU romani 
chib. SU tar ansvar för finska, lettiska, litauiska, portugisiska och svenskt 
teckenspråk. För SUs del handlar det om väl etablerade verksamheter som 
också fått ett utökat stöd, bland annat i form av en nyinrättad professur 
i portugisiska.

3 december 2007

Engelska institutionen
Engelska institutionen har firat sitt 75-årsjubileum med föreläsningar i 
Aula Magna. Den första professorn i engelska tillträdde 1932 och på 
den tiden var inrättandet av en professur ungefär detsamma som att en 
institution inrättas i dagens terminologi. Mot slutet av 1920-talet hade 
Stockholms högskola bestämt att utvidga sin verksamhet med flera mo-
derna språk, däribland engelska. Idag erbjuder Stockholms universitet ett 
stort antal språk och i motsats till flera andra lärosäten avser vi att satsa 
på och utvidga språkområdet. Det är ett av de större teman som ingår i 
de Forsknings- och utbildningsstrategier vi lämnar in till regeringen vid 
årsskiftet. Vi omfördelar också 5 milj kr av universitetets forskningsanslag 
till språkområdet.
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31 mars 2008

Konfuciusinstitutet
Konfuciusinstitutet bedriver undervisning i det kinesiska språket. Institu-
tet är placerat inom Stockholms universitet och finansieras till hälften av 
universitetet och till hälften av kinesiska staten. Finansieringsformen är 
inte ovanlig. Universitetets olika språkutbildningar stöds av flera stater 
som vill bidra till kunskapen om sitt lands språk. Arrangemanget med 
Konfuciusinstitutet har ändå föranlett kritik och misstanke om att institu-
tet skulle kunna användas för kinesisk propaganda. Självklart får sådant 
inte förekomma. Universitetet har genomfört en oberoende utvärdering 
av institutet. Utredaren Anders Mellbourn har inte funnit något som ty-
der på att institutet bedriver propaganda eller annan verksamhet än just 
språkundervisning, men han föreslår ändå en annan organisationsform 
för institutet. Dekanus Gunnar Svensson utreder just nu möjligheten att 
realisera detta.

19 november 2012

Språkutbildningar
Våra dekaner Bengt Novén och Camilla Bardel skriver idag om språkens 
ställning i DN. Det är bra att frågan uppmärksammas, författarna på-
pekar helt riktigt att många andra språk har stor betydelse; vi klarar oss 
inte enbart med engelska. Stockholms universitet har ett förhållandevis 
stort utbud av språkutbildningar och inga planer på avvecklingar, vilket 
däremot förekommer på många andra lärosäten. Man får komma ihåg 
att det är studenternas efterfrågan som styr utbudet av högre utbildning 
och det gäller även språken. Därför är det inte stor mening i att uppifrån 
försöka styra vilket utbud av språkutbildningar som ska finnas, vilket tyd-
ligen Svenska Akademien vill göra. Beträffande de så kallade småspråken, 
små i den meningen att de har få studenter vid svenska lärosäten, så har 
regeringen lagt ut ett särskilt ansvar för ett antal av dessa språk på läro-
sätena. Stockholms universitet har t ex ansvar för finska, lettiska, litauiska 
och portugisiska. Underlaget för denna fördelning på lärosäten av ansvar 
för språk utarbetades för sex år sedan av en arbetsgrupp bestående av 
universitetens språkdekaner. Jag minns för jag var själv ordförande i den 
arbetsgruppen. Möjligen är det dags för lärosätena att göra en översyn 
av fördelningen.
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Ska universiteten förmedla bildning till den som söker kunskap eller utbildning 
till den som söker jobb? Frågeställningen är gammal och var hett debatterad 
på Stockholms Högskola redan för 100 år sedan. Högskolan etablerades som 
ett privat initiativ med huvuduppgift att förmedla bildning. Staden utökade 
gradvis sitt stöd men då restes också krav på utbildningar som var användbara 
för jobb inte minst i stadens förvaltning. Numera är det framförallt närings-
livet som ser det som universitetens huvuduppgift att utbilda för dagens ar-
betsmarknad och för näringslivets behov. Dessa frågor gav mig anledning till 
så många blogginlägg att de här får fylla ett eget kapitel.
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23 augusti 2006

Uppdrag Granskning
TV-programmet Uppdrag Granskning tog igår upp den högre utbildning-
en. Budskapet var att denna ofta inte leder till ett relevant jobb eftersom 
universitet och högskolor i alltför hög utsträckning erbjuder utbildningar 
som inte efterfrågas av arbetsmarknaden, och att lärosätena är dåliga på 
att informera om vilka jobbmöjligheter som finns efter utbildningen eller 
till och med lämnar felaktig sådan information – jag känner dock inte till 
några sådana exempel på missvisande information från Stockholms uni-
versitet och programmets exempel kom från andra lärosäten.

Boven i dramat sägs vara resurstilldelningssystemet. Jag har kommen-
terat detta tidigare, till exempel i blogg 6 december förra året. Förra året 
framfördes ofta den ståndpunkten, inte minst från Högskoleverket, att det 
nuvarande dimensioneringssystemet baserat på studenternas efterfrågan 
måste bytas mot ett baserat på arbetsmarknadens behov. Kraven på en 
sådan förändring verkar nu lyckligtvis ha övergivits och utbildningsmi-
nistern gav också i Uppdrag Granskning starkt stöd för att studenternas 
efterfrågan ska vara vägledande vid dimensionering av utbildningen. Jag 
håller helt med. Jag instämmer också i programmets budskap att universi-
tet och högskolor måste bli bättre på att informera om jobbmöjligheterna 
efter utbildningen.

Andra budskap som framfördes i programmet var att examinations-
kraven sänkts för att lärosätena ska klara utbildningsuppdraget och att 
utbildningen utarmats på grund av den urholkade studentpengen (ersätt-
ningen per student). Jag har även kommenterat detta tidigare, beträffande 
examinationskraven se blogg 20 december förra året, beträffande stu-
dentpengen se blogg 7 juni i år. Regeringen har hittills helt prioriterat 
en utbyggnad av antalet högskoleplatser framför en höjning av student-
pengen, trots protester från oppositionen, och utbildningsministern blev 
rejält pressad i Uppdrag Granskning när den låga studentpengen kom upp 
till diskussion. Det måste bli en ordentlig höjning.

21 september 2006

Jobbmöjligheter
Studenternas möjligheter till relevant arbete efter genomgången utbild-
ning är en prioriterad fråga i årets verksamhetsplan. Ett sätt att öka dessa 
möjligheter är att organisera examensarbeten i samarbete med potentiella 
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arbetsgivare. Jag har hört om detta på flera institutioner i olika fakulteter, 
nu senast på Institutionen för tillämpad miljövetenskap som gör det till-
sammans med Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Arbetsmiljöver-
ket, m fl. Vi behöver samtidigt arbeta på att bättre informera nya studenter 
om i vilken utsträckning de som tidigare gått en utbildning fått ett relevant 
arbete. Jag tror att de flesta faktiskt får detta och att det i media målats 
upp en alltför negativ bild av jobbmöjligheterna.

27 september 2006

Studieinformation
Ibland ifrågasätts om universiteten informerar studenterna tillräckligt 
om utbildningens innehåll och vilken relevans den har för deras framtida 
arbete. Vid mina institutionsbesök ser jag många goda exempel på att 
institutionerna verkligen lägger ned stor möda på detta. Vid Institutionen 
för geologi och geokemi får de nya studenterna första veckan möta 8–10 
alumner som genomgått utbildningen och nu befinner sig i arbetslivet. 
De berättar om strategiska val under utbildningens gång och informerar 
om möjligheterna till framtida relevant arbete. Institutionen för natur-
geografi och kvartärgeologi, som vid sidan av Matematiska institutionen 
är den institution som har den mest omfattande grundutbildningen inom 
naturvetenskapliga fakulteten, har tillsatt en hel informationsgrupp som 
på olika sätt arbetar med information om institutionens verksamhet och 
utbildning. Många institutioner informerar bra om utbildningens innehåll 
och arbetsmarknadsrelevans. Vi behöver dock arbeta på att föra ut all 
denna information på ett samlat och konsistent sätt för hela universitetet.

8 maj 2007

Karriärvägledning
Akademikerfacket Jusek menar på DN Debatt att svenska universitet och 
högskolor gör för litet för att hjälpa studenterna ut på arbetsmarknaden. 
Jag instämmer i detta, dock inte i DNs som vanligt osakliga tillspetsning i 
rubriken: ”Svenska högskolor väljer att svika sina studenter.” Det väljer vi 
naturligtvis inte. SvD tar upp tråden och Högskoleverkets tidigare förslag 
om att lärosätena ska åläggas att göra systematiska uppföljningar av hur 
det går för studenterna efter utbildningen. Lars Leijonborg som citeras i 
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SvD tycker att detta är ett intressant förslag men att det ska vägas mot 
andra administrativa uppgifter som läggs på lärosätena.

Lars Leijonborg har alldeles rätt i detta. Vi behöver färre, inte fler pek-
pinnar och ålägganden i instruktioner och regleringsbrev. Det är dessutom 
onödigt. Universitet och högskolor har insett att korrekt information om 
hur det gått för tidigare studenter och en utvecklad karriärvägledning i 
allt högre utsträckning kommer att vara en konkurrensfördel som lockar 
nya studenter. Det pågår ett omfattande utvecklingsarbete kring dessa 
frågor på många lärosäten – se dagens rapport från Högskoleverket där 
Linköping får särskilt beröm.

Stockholms universitet har redan beslutat att genomföra återkomman-
de och systematiska uppföljningar av hur studenterna etablerar sig på 
arbetsmarknaden. Denna information ska tas fram för alla utbildningar 
och presenteras i framtida utbildningskataloger. Vi har också i gällande 
verksamhetsplan särskilt prioriterat utökningen av praktikplatser och exa-
mensarbeten i samarbete med företag, myndigheter och organisationer 
utanför universitetet. Vi kommer också att utveckla en ny organisation 
för karriärvägledning och arbetsförmedling vid universitetet.

25 oktober 2007

Jobb efter universitetsexamen
Högskoleverkets rapport om hur väl de examinerade studenterna lyckas 
etablera sig på arbetsmarknaden blev förstasidesnyhet i de stora dagstid-
ningarna igår. Stockholms universitet kom väl ut och det är ju glädjande. 
Jag tycker dock vi ska vara försiktiga med att slå oss för bröstet. Vår och 
andra stockholmshögskolors topplaceringar hänger säkert samman med 
den större tillgången på jobb i stockholmsregionen. Vi har gjort en egen 
undersökning av hur våra examinerade etablerat sig på arbetsmarknaden. 
Den kommer ut på nätet inom kort och ska presenteras för universitets-
styrelsen i november. Det är mycket intressant läsning och visar på stora 
skillnader mellan ämnesområden. Vi kan inte alls slå oss till ro med resul-
tatet från Högskoleverkets rapport utan behöver intensifiera vårt arbete 
med karriärvägledning, praktikplatser och examensarbeten hos potentiella 
arbetsgivare.
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15 april 2008

HSVs prognoser
Min kollega Mille Millnert, rektor i Linköping, levererade igår i Östgöta-
Correspondenten en skarp kritik av Högskoleverkets arbetsmarknads-
prognoser. Jag är böjd att instämma. Det vore intressant att se en utvärde-
ring av hur tidigare prognoser slagit in. Jag misstänker att träffsäkerheten 
inte är den bästa. Dessutom menar jag att universitetens utbildningsupp-
drag handlar om mycket mer än att enbart förse arbetsmarknaden med 
anställningsbara personer. Studenterna ska forma framtidens samhälle och 
arbetsmarknad. Det handlar inte bara om att bli anställd. Det måste fin-
nas ett brett utbud av utbildningar och en frihet att välja, vi kan inte låta 
arbetsmarknadsprognoserna styra över utbudet.

18 april 2008

Anställningsbarhet
Jag fick ett brev från en doktor som inte fått jobb. Hon blev provocerad 
av att jag i tisdags skrev att högre utbildning ”inte bara handlar om att 
bli anställd”. Jag tänkte precis när jag skrev detta, att kanske borde jag 
precisera vad jag menar. Termen employability/anställningsbarhet har kri-
tiserats för att den inte täcker hela målsättningen med högre utbildning. 
Den finns ju också till för dem som redan har anställning eller inte söker 
anställning men som av olika skäl vill öka sina kunskaper inom ett om-
råde. Samtidigt vill jag säga att jag tycker att fler doktorer bör anställas. 
Samhället inklusive den offentliga sektorn och staten är dålig på att ta 
tillvara den kompetens och erfarenhet som en forskarutbildad person för-
värvat, utöver specialistkompetensen inom avhandlingsämnet. Doktorer 
borde gå före andra sökande och anställas i mycket högre utsträckning 
än vad som är fallet.

7 juli 2008

Anställningsbarhet
Jag såg på Rapport i SVT att Statistiska Centralbyrån rapporterar att 
studenter från Stockholms universitet ”lyckas bäst” med att få arbete i 
hemorten dvs Stockholm. Rapport-inslaget gick ut på just detta, i vilken 
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utsträckning studenter från olika lärosäten har möjlighet att ”stanna kvar” 
och arbeta på studieorten. Jag tvivlar på att det har så mycket med Stock-
holms universitet att göra. Det handlar nog mest om att arbetsmarknaden 
är stor i Stockholm. Det förvånar alltså inte att Stockholms universitet 
kommer först i denna mätning. Vår ambition är att universitetets studenter 
ska ha goda möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden oavsett om 
det är i Stockholm eller på annan ort.

17 mars 2010

Anställningsbarhet
Svenskt Näringsliv har presenterat sin årliga undersökning över i vilken 
utsträckning studenter får ”kvalificerade jobb” efter olika typer yrkesut-
bildningar vid universitet och högskolor. Här finns många siffror värda 
att begrunda och jag konstaterar med tillfredsställelse att man övergett 
den meningslösa sammanvägda rankingen av lärosätena. Jag kan dock 
inte instämma i den övergripande kommentaren på Svenskt Näringslivs 
hemsida där det sägs att högskolestudier är en bortkastad investering om 
man inte inom ett år fått ett kvalificerat jobb. Så är det naturligtvis inte. 
Högre utbildning handlar om mycket mer än ren yrkesutbildning. Samma 
kommentar finns idag på DNs ledarsida.

9 juni 2010

Arbetsmarknadsrelaterad verksamhet
Jag och övriga rektorer i Stockholmsregionen fick för en tid sedan ett 
öppet brev från Socialdemokraterna om lärosätenas arbete med arbets-
marknadsrelaterad verksamhet. Man frågor hur mycket pengar vi satsar 
på detta, hur många praktikplatser vi tillhandahåller och vad vi betraktar 
som särskilt viktigt i kopplingen mellan akademi och arbetsliv. Det är svårt 
att ge ett exakt krontal, häri ingår allt arbete som bedrivs på institutio-
nerna för att få en bättre koppling till arbetsmarknaden, med arrangemang 
av externa examensarbeten och praktikplatser, gästlärare, utformning av 
kurser och program i samråd med företrädare för arbetsmarknaden mm, 
men sannolikt handlar det om tiotals miljoner kr. Vi tillhandahåller över 
6000 praktikplatser, men skulle vilja erbjuda ännu fler, liksom fler möjlig-
heter till examensarbeten hos externa arbetsgivare. Det är i regel mycket 
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effektiva sätt att öka chanserna för ett för utbildningen relevant arbetsliv 
efter examen. Vi arbetar på detta men det är inte alltid lätt att få externa 
arbetsgivare att ställa upp. I sammanhanget vill jag framhålla att vi bör 
fokusera på grundutbildningens kvalitet i sin helhet. De frågor vi fått i det 
öppna brevet är viktiga men det finns andra väl så viktiga frågor. Den länge 
eftersatta och låga ersättningen per student och det därmed förknippade 
låga antalet undervisningstimmar är sådana frågor. Det är samma pengar 
som ska räcka till både lärarledd undervisning och till arbetsmarknadsre-
laterad verksamhet.

30 juni 2011

Svenskt Näringsliv om högre utbildning
Svensk Näringsliv förnekar sig inte i sin snäva och bildningsfientliga syn 
på högre utbildning. I en ny rapport med den provocerande titeln Konsten 
att strula till ett liv föreslår de att utbildningar med vad de betraktar som 
begränsat värde ska medföra lägre studiestöd. Universitetskansler Lars 
Haikola (i TT-artikel), biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni 
(i DN), med flera (t ex Lunds universitet) är kritiska och jag instämmer. 
Jag hör i radio (Studio Ett) att Svenskt Näringsliv försvarar sig med att 
förslaget bara gäller så kallade hobbykurser utan akademisk anknytning 
– vilka naturligtvis överhuvudtaget inte ska ges av universitet och hög-
skolor – men om man läser rapporten ser man att den genomsyras av 
Svenskt Näringslivs syn på att högre utbildning är något som ska överstö-
kas så snabbt som möjligt och koncentreras till vad som idag efterfrågas 
på arbetsmarknaden och av näringslivet. Universitet och högskolor har en 
mycket större uppgift än så. Den handlar om bred kunskapsförsörjning 
inom alla områden inför framtidens behov, livslångt lärande och bildning.

7 december 2011

Etablering på arbetsmarknaden
Högskoleverket har presenterat en rapport om de högskoleutbildades 
etablering på arbetsmarknaden. Det handlar alltså inte om de har fått 
en anställning, eller en för utbildningen relevant sysselsättning, eller ett 
”kvalificerat jobb” som det ibland uttrycks. Det är, som också påpekas av 
HSV, svårt att tolka dessa siffror, och det är svårt att säga om de är bra eller 
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dåliga som helhet. Man kan dock, som förväntat, se skillnader mellan olika 
utbildningar. Det finns också vissa skillnader mellan lärosätena men de är 
små i synnerhet om de korrigeras för lärosätenas olika utbildningsprofil. 
De korrigerade siffrorna visar att några specialhögskolor ligger högst, men 
därefter kommer Stockholms universitet vars studenter har en förväntad 
etableringsgrad på 5 % över genomsnittet.

5 oktober 2012

Svenskt Näringsliv om högskolekvalitet
Svenskt Näringsliv presenterar idag sin undersökning Högskolekvalitet. 
Organisationen har inget vidare rykte bland universitet- och högskolor, 
jag och många kolleger med mig upplever deras syn på lärosätenas upp-
drag och verksamhet som högljudd och alltför smal. Det är ett ensidigt 
fokus på att högre utbildning ska leda till jobb och förse den befintliga 
arbetsmarknaden med relevant utbildad arbetskraft. Det är naturligtvis 
sant, men vi ska göra mycket mer än så, leda kunskapsutvecklingen, bidra 
till livslångt lärande, utveckla nya områden som kan leda till en förnyad 
arbetsmarknad och nya typer av jobb, för att ta några exempel. Rubriken 
på undersökningen är därför väl pretentiös, men det finns tänkvärda syn-
punkter om man har i minnet att rapporten utgår från Svenskt Näringslivs 
begränsade definition av syftet med högre utbildning.

30 oktober 2012

Anställningsbarhet
Jag hittade en artikel om anställningsbarhet i New York Times och Inter-
national Herald Tribune vid genombläddring av den senare under förra 
veckans flygresor. I artikeln redovisas utfallet av en enkät om anställ-
ningsbarhet: ”Thousands of recruiters, chosen from top companies in 20 
countries, were asked to rank universities based on the employability of 
their graduates.” Jag är naturligtvis glad över att se att Stockholms uni-
versitet placerar sig väl, åtminstone i ett nordiskt perspektiv, även om jag 
generellt är skeptisk till denna typ av rankinglistor (se t ex blogg 5/10).
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Kårobligatorium, studiemedel  
och utbildningsbidrag

Detta kapitel behandlar några aspekter på studenternas och doktorandernas 
ekonomiska situation samt avskaffandet av kårobligatoriet. Sistnämnda re-
form drevs av Lars Leijonborg. Studentkårens oro för framtiden var betydande. 
Universitetsledningen och studentkårens ledning hade en bra dialog om hur 
samarbetet skulle organiseras i en framtid utan kårobligatorium och det har 
gått bra. Stockholms universitets studentkår har idag över 20000 frivilliga 
medlemmar.

De knappa studiemedlen är ett återkommande tema. De är otillräckliga 
framförallt för studenterna i Stockholm med sitt höga kostnadsläge. Dokto-
randernas ekonomiska situation är betydligt bättre, åtminstone för dem som 
har doktorandtjänst. Många doktorander går emellertid på utbildningsbidrag 
de första åren och omvandling av utbildningsbidragen till doktorandtjänster 
är ett gammalt önskemål. Men det är kostsamt och medför en neddragning 
av antalet doktorander. Till slut fick frågan sin lösning på Stockholms univer-
sitet (och på de flesta andra universitet), vilket framgår av sista blogginlägget 
i detta kapitel. 

I början av min rektorsperiod förekom en debatt om så kallade skuggdokto-
rander vilka kommenteras i de första blogginläggen i detta kapitel.
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16 december 2005

Skuggdoktorander
Kvalitetsrådets rapport ”Spegel eller eko? En undersökning av villkoren 
för doktorander vid Stockholms universitet” innehåller många utmärkta 
synpunkter och förslag för forskarutbildningen vid vårt universitet. Rap-
porten tar också upp förekomsten av skuggdoktorander. I rapporten kon-
stateras att vid 13 av 16 institutioner finns doktorander som haft med 
sig poäng som de vid antagningen kunnat tillgodoräkna sig i forskarut-
bildningen. Utifrån detta har ABC-nyheterna och andra dragit slutsatsen 
att skuggdoktorander är en utbredd företeelse på Stockholms universitet, 
och då menar man att universitetet systematiskt utnyttjar personer för att 
bedriva forskning utan att ge dem ersättning eller anställning. Så är det 
naturligtvis inte.

Som Kvalitetsrådet skriver i sin rapport är det helt i sin ordning att 
personer som inte är antagna till forskarutbildningen deltar i seminarier 
eller går kurser som kan ge poäng i forskarutbildningen. Vi vill ju inte 
utestänga någon från dessa aktiviteter om det finns plats. Dessa personer 
kan man inte kalla för skuggdoktorander. Det är samtidigt klart att det inte 
är tillåtet att låta studenter påbörja en forskarutbildning med kurser och 
avhandlingsarbete på egen bekostnad och utan formell antagning. Det är 
inte heller tillåtet med någon sorts provantagning till forskarutbildningen. 
I den mån sådana företeelser verkligen finns på universitetet måste berörda 
personer säga till så att vi får möjlighet att rätta till detta.

7 april 2006

Studiemedlen
Regeringen har kommit överens med samarbetspartierna om att höja stu-
diemedlen med 300 kr i månaden. Det räcker inte. Studenterna tvingas 
även fortsättningsvis förlita sig på ekonomiskt stöd från föräldrar och 
anhöriga eller arbeta parallellt med studier som egentligen ska ske på 
heltid. Ytterligare ett problem med att fatta ett så snålt beslut som nu 
föreslås är att det kan innebära att frågan inte kommer upp inför nästa 
budgetproposition i höst – studenterna fick ju en höjning i föregående 
budgetbeslut är vad vi kan få höra. Studiemedlen måste höjas med ett 
mycket större belopp.
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14 juni 2006
Studiemedlen
Studiemedlen är alldeles för låga, 6900 kr i månaden är 1400 kr under 
socialdepartementets definierade fattigdomsgräns på 8300 kr i månaden. 
Detta påpekas idag i en debattartikel i Dagens Industri av ordföranden 
för Sveriges Förenade Studentkårer. Jag och ett antal rektorskolleger har 
skrivit under artikeln. Det har i rektorskretsen förekommit en diskussion 
om vad som bör prioriteras först, höjda studiemedel eller höjd studentpeng 
(lärosätenas grundutbildningsanslag per student). För finansdepartemen-
tet och därmed för utbildningsdepartementet och utbildningsministern 
handlar det om utgifter för samma ändamål, högre utbildning. När nya 
resurser till högre utbildning ska anslås måste alltså höjda studiemedel 
och höjd studentpeng vägas mot varandra. Men det är inte mer än rimligt 
att studiemedlen ska ligga ovanför den officiella fattigdomsgränsen. De 
låga studiemedlen utgör också ett hinder för breddad rekrytering. Efter-
som studiemedlen inte räcker blir det de som har råd som kan fortsätta 
studera. Ytterligare en aspekt på studiemedlen är att kopplingen till de 
sociala trygghetssystemen är svag, vilket uppmärksammas i en rapport 
från SACOs studentråd tillsammans med bland andra Stockholms uni-
versitets studentkår.

3 oktober 2006
Skuggdoktorander
Förra året förekom en viss debatt om s k skuggdoktorander. Debatten 
förvirrades av oklarhet kring vad som egentligen menas med en skugg-
doktorand. Vi har tillsammans med studentkårens doktorandombudsman 
fastställt en definition: ”En skuggdoktorand är en student som, utan att 
vara antagen till forskarutbildningen, följer forskarutbildningskurser och/
eller utför avhandlingsrelaterat forskningsarbete samtidigt som institu-
tionen ställt i utsikt att studenten senare ska antas till forskarutbildning.” 
Vi har därpå frågat samtliga institutioner vid universitetet ifall de har 
några studenter som faller in under ovanstående definition på skuggdok-
torand. Samtliga institutioner har svarat nej. Jag konstaterar att det vid 
Stockholms universitet inte finns några studenter som enligt universitetet 
och studentkårens doktorandombudsman kan betraktas som skuggdok-
torander. 
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2 februari 2007

Studentkåren och kårobligatoriet
Utbildningsminister Lars Leijonborg meddelade igår att kårobligatoriet 
ska avskaffas under mandatperioden (se t ex Sveriges Radios nyheter). Jag 
har inga principiella synpunkter på detta, men det behövs ett system för en 
stark studentrepresentation i universitetets beslutande organ. Det fungerar 
bra att samarbeta med studenterna med det system vi har idag, genom 
Stockholms universitets studentkår. En relaterad fråga är hur lärarutbild-
ningens studenter ska organiseras inom universitetet i framtiden. Det på-
går diskussioner om vad som ska hända med Lärarhögskolans studentkår, 
och om andra separata kårer vid universitetet. Studenterna ska naturligtvis 
själva bestämma hur de ska organisera sig, men jag tror att studenternas 
inflytande blir starkare genom en samlad studentkår än genom ett flertal 
separata kårer inom universitetet.

13 juni 2007

Kårobligatoriet
Jag var i går på SUHFs styrelsesammanträde och lyssnade bland annat till 
Erland Ringborg som är regeringens utredare av (avskaffandet av) kåro-
bligatoriet och som inbjudits till styrelsen för att berätta om utredningen. 
Utredningen överväger att föreslå att högskolestyrelserna får utse en el-
ler flera studentföreningar att ansvara för studentinflytandet, representera 
studenterna och utse studenter till beslutande organ. I det senare fallet, 
med flera utsedda studentföreningar, är tanken att dessa kan representera 
till exempel fakulteter eller campusområden om det finns flera sådana. 
Det är viktigt att dessa studentföreningar sammantaget verkligen kan re-
presentera och uttala sig för alla studenter. Det handlar inte bara om 
studenternas rätt till inflytande utan om deras verkliga samverkan med 
universitetsledningen (och fakultets- och institutionsledningar). Det är en 
styrka för universitetet att ha en fungerande sådan samverkan.

För att detta skall fungera behöver de utsedda studentföreningarna en 
rimlig ekonomi. I frånvaro av obligatoriska kåravgifter måste därför nya 
resurser skjutas till. Utredningen ska, liksom alla statliga utredningar, re-
dovisa hur nya kostnader förbundna med utredningsförslaget ska finansie-
ras. Naturligtvis ställde vi denna fråga till Erland Ringborg vid gårdagens 
styrelsesammanträde med SUHF. Vi fick dock inget klart svar men jag 
bedömer risken som stor att utredningen föreslår att lärosätena får stå för 
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dessa kostnader. Det betyder i klartext att de kostnader som i dag täcks 
av kåravgifterna i framtiden ska belasta grundutbildningsanslaget. Det 
betyder i sin tur att de på grund av den redan urholkade studentpengen 
idag alltför få undervisningstimmarna ska bli ännu färre. Studenterna slip-
per kåravgiften men till priset av ännu mindre undervisning. Det vore en 
utomordentligt dålig lösning.

8 augusti 2007

Studiemedlen
Ledningen för Stockholms universitets studentkår (SUS) skriver idag på 
DN Debatt om Lars Leijonborgs förslag till utbildningspremie för de stu-
denter som slutför sina studier inom viss tid. Det är feltänkt menar SUS 
ledning, och gynnar bara dem som har extra ekonomiska resurser att 
bedriva studier på heltid. Studiemedlen är nämligen för låga. De räcker 
inte att leva på, en vanlig student måste arbeta parallellt med studierna. 
SUS ledning har helt rätt. Studiemedlen måste höjas. Vi har också tagit 
upp detta med utbildningsministern vid hans besök vid SU i våras. Jag 
kan förstå den samhällsekonomiska vikten av att studenterna blir färdiga 
och kommer ut i arbetslivet, och en eventuell premie kan utformas som 
en avskrivning av en del av studielånet. Då får alla chansen.

13 februari 2008

Kårobligatoriet
Utredningen om avskaffande av kårobligatoriet har presenterats. Som 
bekant behandlar utredningen hur, inte om, detta ska avskaffas. Kärn-
frågan är hur studentmedverkan och studiesocial verksamhet som idag 
finansieras via kåravgifterna ska finansieras i ett nytt system. Farhågan är 
att detta kommer att ske på bekostnad av undervisningen, via den redan 
alltför låga ersättningen per student, studentpengen. Utredningen föreslår 
emellertid att lärosätena ska tillföras sammanlagt 125 mkr per år för 
dessa ändamål och det är gott och väl om så verkligen kommer att ske. 
Utredningen föreslår att dessa pengar ska genereras genom att minska 
antalet utbildningsplatser. Resursutredningen har också föreslagit att an-
talet utbildningsplatser ska minskas, då för att finansiera en nödvändig 
höjning av studentpengen. Jag tror inte den stora minskning av antalet 
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utbildningsplatser som sammantaget föreslås av de båda utredningarna 
är politiskt acceptabel. Regeringen måste istället vara beredd att skjuta 
till nya resurser till högre utbildning om man vill befria studenterna från 
kåravgiften. Ännu viktigare är en höjning av studentpengen, som idag inte 
medger ett rimligt antal undervisningstimmar i utbildningen.

15 maj 2008

Studentfrågor
Stockholms universitets studentkår hade idag arrangerat en debatt mellan 
Lars Leijonborg och ordföranden för Sveriges förenade studentkårer Elin 
Rosenberg. Det handlade mest om studiemedlen och det s k fribeloppet 
(hur mycket man kan arbeta utan att studiemedlen reduceras) men även 
om studentpengen och kårobligatoriet. Studiemedlen och fribeloppet kom-
mer att höjas och det är bra. Studentpengen kommer nog inte att höjas, 
misstänker jag – ministern vill istället ha ett kvalitetsutvärderingssystem 
som ska premiera lärosäten med de bästa utbildningarna. Det kommer 
sannolikt att gynna Stockholms universitet – vi har ju hittills kommit 
mycket väl ut i Högskoleverkets utvärderingar – men jag förordar ändå 
en höjning av studentpengen, eftersom det föreslagna premieringssystemet 
blir väldigt resurskrävande att genomföra. Kårobligatoriet försvinner, det 
är klart, och den statliga kompensationen till studentfrågor begränsas nog 
till ”några tiotals miljoner”, långt ifrån det belopp som kårobligatorieut-
redningen föreslagit.

25 februari 2009

Kårobligatoriet
Något överraskande kom idag beskedet om att högskole- och forsknings-
minister Lars Leijonborg lyckats sy ihop ett förslag om avskaffande av 
kårobligatoriet, ett förslag som uppenbarligen tillfredsställer såväl finans-
departementet som skeptiska partikamrater. Förslaget innebär ett statligt 
bidrag direkt till studentkårerna (dvs de som godkänts som sådana av läro-
sätets styrelse) om 105 kr per student och år och dessutom skattebefrielse 
för kårerna, inte enbart nationerna i Uppsala och Lund. Just det sista 
förslaget får väl ses som en seger för ministern över finansdepartementet 
(och hoppas jag ger honom råg i ryggen för kommande diskussioner om 
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autonomiutredningen). Det är också ett välkommet besked att Stockholms 
universitets fakultetsföreningar – i den mån de blir en del av Stockholms 
universitets studentkår – också omfattas av den skattebefrielsen. Erland 
Ringborg beräknade i sin utredning om kårobligatoriets avskaffande att 
det skulle kräva en statlig insats om 310 kr per student och år för att täcka 
de kostnader för studentinflytande och studiesociala insatser som kårerna 
idag bedriver med den obligatoriska kåravgiften. Även om skattebefrielsen 
innebär ett visst ekonomiskt tillskott kvarstår ändå frågan om studentin-
flytande och studiesociala insatser för ca 200 kr per student och år ska av-
vecklas eller täckas av den redan urholkade studentpengen med ännu färre 
undervisningstimmar som följd. Jag hoppas under alla omständigheter 
att Stockholms universitets studentkår förblir en livskraftig och aktiv kår 
med ett stort antal medlemmar även utan ett obligatoriskt medlemskap.

3 mars 2009

Kårobligatoriet igen
Den tilltänkta propositionen om kårobligatoriets avskaffande har nu över-
lämnats till lagrådet (lagrådsremiss). Här framgår tydligt att regeringen 
väljer att vältra över finansieringen av de studiesociala insatserna på läro-
sätena och det hårt ansträngda grundutbildningsanslaget. Bidraget på 105 
kr per student och år ska användas för att täcka löner eller arvoden för 
funktionärer som sysslar med studentinflytande medan den studiesociala 
verksamheten får bedrivas i den utsträckning de frivilliga kårerna klarar 
detta, eller med lärosätenas grundutbildningsanslag till priset av mindre 
undervisning. Stockholms universitets studentkår har gjort en preliminär 
konsekvensanalys av kårobligatoriets avskaffande. Det är en dyster läs-
ning. Gaudeamus och en rad angelägna verksamheter måste sannolikt av-
vecklas. Det är mycket högt pris vi ska betala för Leijonborgs ideologiskt 
dikterade avvecklingsförslag.

30 mars 2009

Studiemedlen
Studiesociala kommittén har idag lämnat sitt betänkande. Det är en par-
lamentarisk utredning med en rad olika förslag. Kommittén föreslår att 
studiemedlen höjs med 400 kr per månad även om man anser att höj-



234234 Rektorsbloggen

ningen borde vara 700 kr, i vilket jag instämmer (det finns det dock inte 
finansiering till). Betänkandet innehåller också, i enlighet med uppdraget, 
förslag om att öka genomströmningen i högre utbildning. Det finns en sig-
nal i uppdraget om att det är för långa utbildningar och att medborgarna 
borde jobba mer i stället. Högskoleverket ska granska att lärosätena ar-
betar med genomströmningen och utfallet av den bedömningen ska också 
kunna påverka resurstilldelningen. Jag har flera problem med detta. Mer 
tid och resurser går åt till rapportering och utvärdering på bekostnad av 
kärnverksamheten, utbildning och studievägledning. Ska genomström-
ningen ökas är en höjning av ersättningen per student på bekostnad av 
antalet platser (som idag är fler än efterfrågan) en bättre metod. Förslaget 
ska nu ut på remiss och jag avstår tillsvidare från ytterligare kommentarer 
på de många studiesociala delarna i betänkandet. Jag lyssnade på Lars 
Leijonborgs muntliga kommentar i samband med presskonferensen och 
det var inte direkt hoppingivande. Ministern var inte övertygad om att 
den föreslagna finansieringen av studiemedelshöjningen skulle hålla för 
regeringskansliets granskning och i rådande statsfinansiella läge blir det 
inga ofinansierade reformer.

14 september 2009

Studiemedlen
Studiemedlen höjs med 350 kr per månad. Det meddelar Jan Björklund 
och Tobias Krantz på DN Debatt idag. Studenterna har väntat länge på en 
höjning så det är välkommet. Det är en intressant ordning som etablerats 
beträffande politiska nyheter. De släpps numera en i taget för att maxi-
mera mediaeffekten. När väl budgetpropositionen kommer, om en vecka, 
så brukar det mesta vara känt, möjligen med undantag för besparingarna. 
Vi får se om det blir några fler positiva nyheter i förväg denna vecka, och 
om det blir några besparingar när propositionen kommer nästa måndag.

10 december 2009

Uppdrag Granskning
SVTs Uppdrag Granskning hade igår ett reportage om doktorandernas 
ekonomiska situation. Budskapet var att universiteten låter utländska dok-
torander arbeta för orimligt låga stipendier medan svenska doktorander 
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får doktorandtjänst. Det är naturligtvis inte alls bra om doktorander an-
tas utan att finansieringen ligger på en acceptabel nivå, motsvarande ett 
utbildningsbidrag. Det är inte heller bra om doktorander med stipendier 
eller utbildningsbidrag inte fått fullständig information om att dessa stöd-
former saknar de sociala förmåner som kommer med en doktorandtjänst. 
Det är bra att Uppdrag Granskning tagit upp detta. Samtidigt målar pro-
grammet upp en svepande bild helt i svartvitt och underlåter att redovisa 
en rad andra relevanta omständigheter. Här är några.

1) De flesta doktorandtjänsterna utlyses och kan sökas av alla, inklusive 
utländska studenter. Många doktorandtjänster innehas av utländska dok-
torander. Det statliga doktorandstödet består inte enbart av doktorand-
tjänster utan även av utbildningsbidrag som i likhet med stipendierna sak-
nar doktorandtjänsternas sociala förmåner. Många svenska doktorander 
har utbildningsbidrag. Många doktorander med stipendier och alla med 
utbildningsbidrag tilldelas doktorandtjänst efter halva utbildningstiden.

2) Forskarutbildningen är inte bara ett arbete utan en utbildning. Den 
utbildningen är gratis för alla, även för utländska studenter, och kommer 
så att förbli också när studieavgifter införs i grundutbildningen för utom-
europeiska studenter.

3) Borde vi ändå inte omvandla alla stipendier och utbildningsbidrag 
till doktorandtjänster så att alla doktorander får samma villkor? Jo visst, 
men det är inte möjligt med nuvarande resurstilldelning, trots den ök-
ning som tillkommit genom forskningspropositionen. Det skulle ta alla 
nya resurser i anspråk och ändå inte räcka till. Regeringen har bestämt 
att forskarutbildningen ska hålla en viss volym. Universiteten har i sina 
regleringsbrev ett uppdrag att examinera ett visst antal doktorer. Sålunda 
ska t ex Stockholms universitet producera 1000 doktorer 2009–2012. 
Denna av regeringen bestämda dimensionering är helt beroende av att ett 
stort antal doktorander går på stipendier och utbildningsbidrag i stället 
för doktorandtjänst.

23 mars 2011

Doktorandtjänster
Universitetsläraren skriver i senaste numret om doktorandtjänster och 
att Chalmers valt att helt övergå till denna studiestödsform i forskar-
utbildningen och sluta med utbildningsbidrag. Frågan om studiestödet i 
forskarutbildningen diskuteras kontinuerligt vid Stockholms universitet. 
Grundregeln är att utbildningsbidrag ska omvandlas till doktorandtjänst 
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senast när halva utbildningen är genomförd. Samtidigt lämnar vi till insti-
tutionerna att själva inom ramen för sina resurser avgöra om de vill införa 
doktorandtjänsterna tidigare eller helt avskaffa utbildningsbidragen. Det 
finns ett antal institutioner som gjort detta, inte för att de skulle ha bättre 
råd än andra institutioner utan för att konkurrensen från arbetsmarkna-
den gör det nödvändigt att erbjuda doktorandtjänst redan från starten 
av forskarutbildningen i vissa ämnen. Det gäller till exempel juridik och 
meteorologi. Vi har också som framgår av artikeln satt upp som centralt 
mål att förbättra de sociala och ekonomiska förutsättningarna för dok-
torandkollektivet som helhet genom att andelen doktorander med dokto-
randtjänst ska öka. De ekonomiska realiteterna sätter dock begränsningar 
för ökningstakten. Forskarutbildningen vid Stockholms universitet är av 
den omfattningen att en omedelbar omvandling av alla utbildningsbidrag 
till doktorandtjänster är omöjlig.

23 april 2012

Doktorandtjänster
Omvandling av utbildningsbidragen till doktorandtjänster debatteras och 
utreds på många lärosäten. Enligt förordningen ska den som har utbild-
ningsbidrag få doktorandtjänst efter halva doktorandtiden. En del lärosä-
ten, och enskilda institutioner, även på Stockholms universitet, ger dokto-
randtjänst efter ett år eller direkt vid antagningen till forskarutbildningen. 
Jag tycker det är angeläget att avveckla utbildningsbidragen och övergå 
helt till doktorandtjänster, men det är en kostsam reform som innebär en 
minskning av antalet doktorander om inte nya pengar tillförs. Vi måste 
hitta en rimlig avvecklingstakt som inte innebär en för stor neddragning av 
volymen på forskarutbildningen i enskilda ämnen. Vi utreder just nu detta 
på Stockholms universitet. Igår meddelade Jan Björklund att förordningen 
ska ändras så att doktoranderna bara ska behöva gå på utbildningsbidrag 
ett år. Det är ingen stor kostnad säger Jan Björklund och skjuter inte till 
några nya pengar, men det är oundvikligt att reformen innebär en minsk-
ning av volymen på forskarutbildningen. Färre ska bli doktorander när 
villkoren förbättras hade varit en bättre rubrik på Sveriges Radios rap-
portering om nyheten.
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29 september 2012

Utbildningsbidragen
Vid gårdagens sammanträde med universitetsstyrelsen beslutade styrelsen 
att utbildningsbidragen i forskarutbildningen ska avskaffas från och med 
2015. Doktoranderna ska då ha doktorandtjänst från och med starten 
av forskarutbildningen (undantaget de huvudsakligen utländska dokto-
rander som har stipendiefinansiering). Idag används utbildningsbidragen 
vid Stockholms universitet mest inom naturvetenskaperna medan utbild-
ningsbidragen nästan helt avskaffats inom humaniora-samhällsvetenskap. 
Beslutet innebär att antalet doktorander kommer att minska om inte re-
surser överförs från forskningen till finansiering av doktorandtjänster. Alla 
andra stora universitet utom Karolinska institutet och Uppsala universitet, 
där frågan är under beredning, har också beslutat avskaffa utbildningsbi-
dragen. Den huvudsakliga motiveringen till beslutet är att doktoranderna 
ska antas till och genomgå forskarutbildning på samma villkor vid alla 
institutioner inom universitetet och i likhet med vad som gäller vid andra 
svenska universitet.
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Plagiat och fusk

Jag tvekade om jag skulle ta med blogginläggen om plagiat och fusk i denna 
bok. Det är nämligen inga utbredda företeelser och kommentarerna är täm-
ligen få. Det handlar dels om studenters plagiering av texter och fusk med 
otillåtna anteckningar vid examinationstillfällen, dels om forskares eventuella 
plagiering eller falsarier i vetenskaplig publicering. Studenterna hamnar i dis-
ciplinnämnden där rektor är ordförande. Protokollen är offentliga och utfallet 
redovisas ofta i pressen. Därifrån kan man få intrycket att fusket är en omfat-
tande företeelse. Det är det inte, särskilt sett i relation till antalet studenter 
och examinationstillfällen. En påfallande stor andel av de studenter som fälls 
för plagiat är inresande studenter. På sina hemuniversitet företrädesvis i asia-
tiska länder tar man nämligen inte alls så hårt på om studenterna klipper och 
klistrar från nätet i sitt uppsatsskrivande.

Lyckligtvis var Stockholms universitet under min rektorstid förskonat från 
något flagrant fall av vetenskaplig ohederlighet från forskare. Det förekom ett 
antal anklagelser som blev föremål för utredning i fakultetsnämnd eller av Ve-
tenskapsrådet på universitetets uppdrag, och i vissa fall kunde slarv och bris-
tande citering konstateras, men inte rena stölder och falsarier. I något fall var 
anklagelserna av ren smutskastningskaraktär. Det kan vara till stor skada för 
den som felaktigt blir anklagad i synnerhet om ärendet blir omskrivet i press-
sen. Ett sådant fall inträffade under mitt första rektorsår. Dessbättre kunde vi 
genom effektiv handläggning snabbt avfärda anklagelserna som ogrundade. 
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10 oktober 2005

Disciplinärenden
I förra veckan ordnade Högskoleverket en konferens om disciplinfrågor. 
Det handlar framförallt om den ökande frekvensen av fusk vid prov och 
tentamina. Vanligast är plagiat, elektronisk kopiering av stora textavsnitt 
i hemuppgifter och examensuppsatser. Studenter som ertappas hamnar 
inför disciplinnämnden och blir i regel avstängda ett par månader. CSN 
underrättas och studiemedlen dras in för motsvarande period. En del er-
känner, andra verkar inte riktigt förstå att de gjort något fel. Det förefaller 
som om en del studenter betraktar kopieringen som legitim och ursäktar 
sig med att ”de inte ändrat tillräckligt i den kopierade texten”. Disciplin-
nämndens ärenden rörande den mer klassiska typen av fusk med fusklap-
par och andra otillåtna hjälpmedel vid tentamensskrivning ökar också, 
men åtminstone vid Stockholms universitet förmodligen främst beroende 
på att flera institutioner skärpt kontrollen. Institutionerna behöver också 
lämna mycket skarpare och tydligare instruktioner till studenterna om 
vad som är otillåtet.

2 mars 2006

Plagiat
Idag har vi haft disciplinnämnd. Det vanligast förekommande ärendet 
är studenter som i tentamensuppsatser plagierat material från Internet 
utan att ange källan. Det är naturligtvis förbjudet och leder vanligtvis till 
två månaders avstängning från universitetet. Erfarenheten från disciplin-
nämnden är att många studenter helt enkelt inte förstår att detta är fusk. 
Man tror att det är ett acceptabelt sätt att lösa uppgiften. Ibland tvingas 
disciplinnämnden lämna anmälan utan påföljd eftersom det inte går att 
påvisa att studenten haft uppsåt att fuska. Institutionen och kursledningen 
har inte tillräckligt tydligt informerat om vilka regler som gäller. Jag kan 
inte nog understryka hur viktigt det är att institutionen informerar om 
reglerna. Engelska institutionen är ett föredöme på detta område. I grund-
kursen ingår en föreläsning om hur man skriver uppsatser och redovisar 
källor. Varje student får ett rött papper med information om reglerna i 
mycket stora bokstäver, textstorlek 48 punkter. Prefekter och studierek-
torer, tag kontakt med Engelska institutionen och be att få se deras mate-
rial. Det kan bespara oss och många studenter ett antal sammanträden i 
disciplinnämnden. I sammanhanget vill jag dock understryka att antalet 
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disciplinärenden är mycket lågt i förhållande till hur många studenter och 
tentamenstillfällen som det finns på universitet. Antalet ärenden visar inte 
heller någon uppåtgående trend. Den helt överväldigande majoriteten av 
studenterna sköter sina studier utan försök till fusk.

9 augusti 2006

Forskningsfusk
Forskningsfusk tas upp idag i på DN Debatt. Författarna menar att detta 
fått stor spridning och de talar om en ”lång rad fall” och att ”vi sannolikt 
bara ser toppen av ett isberg”. Antalet forskare och publikationer ökar 
för varje år. Det är inte konstigt att det då upptäcks ett antal fall av fusk. 
Men att därifrån påstå att ”vi har fått en forskarkultur som tummar på 
hederligheten”, som artikelrubriken lyder, är en stark överdrift och enligt 
min mening ett ogrundat påstående till skada för forskningen. Författarna 
efterlyser en central kontrollfunktion. Vetenskapsrådet eller någon an-
nan central instans ska utreda misstanke om fusk, och inte universitetens 
fakulteter, vilket är den gällande ordningen. Jag tror inte heller på detta. 
Universiteten och högskolorna har dessutom redan möjlighet att vända 
sig till Vetenskapsrådet med begäran om utredning, om det finns en väl-
grundad misstanke. En annan sak är att vetenskaplig etik och metod bör 
få ett betydligt större utrymme i utbildningen. På den punkten håller jag 
med författarna.

9 maj 2007

Disciplinärenden
Högskoleverket har publicerat sin sammanställning av disciplinärenden 
vid universitet och högskolor år 2006. Det handlar om avstängningar för 
plagiering eller annan typ av fusk vid tentamen. HSV skriver att fusket 
ökat med 9 %. Detta tas upp i bland annat Svenska Dagbladet och Upsala 
Nya Tidning. Så här ser utvecklingen under 2000-talet ut för Stockholms 
universitet. Siffrorna i de båda mittkolumnerna avser antalet avstängda 
studenter, för plagiering (P) och för annat fusk (F). I regel är avstäng-
ningen 2 månader. Varning (V) tillämpas bara om det finns förmildrande 
omständigheter.
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 År P F V

 2000  5 4 2 

 2001 5 3 1 

 2002 7 2 1 

 2003 3 1 1 

 2004 16 6 2 

 2005 12 11 1 

 2006 8 6 1 

 VT07 3 4 1

Vid Stockholms universitet skedde alltså en markant ökning 2004–2005, 
förmodligen åtminstone delvis sammanhängande med att kontrollen 
skärpts. Förra året sjönk antalet avstängningar. När ökningen inträffade 
intensifierade vi informationen om att plagiering är förbjudet och leder 
till avstängning. Det är viktigt att vara väldigt tydlig med detta. Flera nya 
studenter tror att det är ok att kopiera textavsnitt från varandra eller från 
källor på Internet. Det är det inte. Lyckligtvis är fusket inte en utbredd 
företeelse. Antalet avstängda studenter utgör mindre än en promille av det 
totala antalet, omkring 39000.

15 juni 2007

Forskningsfusk
SUHF och Vetenskapsrådet redovisar idag på DN Debatt ett gemensamt 
förslag om en ny instans som ska granska universitet och högskolors han-
tering av vetenskaplig oredlighet. Idag gäller att det är lärosätena själva 
som ska utreda misstanke om oredlighet och vidta åtgärder, och meningen 
är att denna ordning ska fortsätta. Nyheten är att ett överordnat organ ska 
kunna granska och uttala sig om lärosätenas hantering av enskilda fall, 
efter anmälan från berörda parter. Det är alltså inte frågan om en ordinär 
överklagandeinstans som själv avgör och bestämmer eventuella påföljder. 
Frågan om hantering av vetenskaplig oredlighet väcktes för flera år sedan 
inom Vetenskapsrådet och har alltså nu utmynnat i ett med SUHF gemen-
samt förslag som överlämnas till regeringen. Om det genomförs bör för-
slaget kunna bidra till att öka trovärdigheten för hur lärosätena hanterar 
vetenskaplig oredlighet och det är bra. Risken är väl att den nya instansen 
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får rätt mycket att göra – samtliga inblandade parter brukar ju sällan vara 
nöjda med ett beslut i frågor av denna karaktär. I DN-artikeln talas om en 
fristående myndighet. Jag tycker att den föreslagna granskningsinstansen 
bör placeras på Vetenskapsrådet. Det räcker med myndigheter och över-
ordnade organ som ska styra och ställa med lärosätena.

17 november 2007

Forskningsfusk
Vetenskapsrådet och SUHF har tagit fram ett gemensamt förslag till han-
tering av vetenskaplig oredlighet. Det gillas inte av två forskare på DN 
Debatt idag. Jag har som styrelseledamot i SUHF tillstyrkt förslaget även 
om jag inte varit med om att ta fram det. De åsikter som framförs på DN 
Debatt har vägts in när förslaget togs fram, liksom en rad andra hänsyns-
taganden som inte beaktas i debattartikeln. Farhågorna att lärosätena 
skulle sopa misstankar under mattan är ogrundade. Misstankar sprider sig 
enormt snabbt i forskarsamhället och det finns ingen möjlighet att dölja 
dem. Tvärtom ligger det i lärosätenas eget intresse att så snabbt som möj-
ligt få misstankar sakligt utredda. Det finns skäl att tro att det går snab-
bare med den av Vetenskapsrådet och SUHF föreslagna organisationen än 
med en separat myndighet. Stockholms universitet har under min tid som 
rektor haft ett antal fall att hantera. Det är först berörd fakultetsnämnd 
som bedömler om misstankarna är av den arten att de bör utredas vidare 
eller om de är ogrundade, kanske ett försök till smutskastning. Sådant har 
förekommit. En del fall har överlämnats till Vetenskapsrådet eller externa 
sakkunniga för utredning. I något fall har slarv, bristande citeringar och 
oetiskt utnyttjande av andras resultat påvisats. I inget fall har flagrant fusk 
i form av falsarier och fabrikation av data konstaterats.

8 juli 2008

Forskningsfusk
Det står idag i SvD att regeringen planerar att inrätta en särskild instans 
för utredning av forskningsfusk. Den nuvarande ordningen går ut på att 
detta görs av varje lärosäte självt, något som Vetenskapsrådet och andra 
anser tveksamt. Frågan har debatterats under lång tid. Viktigt i samman-
hanget är vem som ska ha möjlighet att göra anmälan. Enligt tidnings-
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artikeln är det rektor och den misstänkte själv. Om forskare ska kunna 
anmäla sina kolleger för utredning av eventuellt fusk då tror jag det kan 
bli väldigt svårhanterligt.

27 april 2009

Plagiering
Vi startar idag på initiativ av prorektor en seminarieserie om att förebygga 
plagiering. Prorektor och jag turas om att sitta som ordförande i disciplin-
nämnden och ungefär hälften av ärendena handlar just om otillåten pla-
giering. Antalet disciplinärenden är få i relation till antalet studenter och 
trenden är inte ökande, men vi vill naturligtvis ändå ha ännu färre ärenden 
i disciplinnämnden, helst inga alls. Det är uppenbart att institutionerna 
måste intensifiera det förebyggande arbetet. Akademiska traditioner om 
originalitet och källhänvisningar vid citeringar går inte att ta för givna. 
Många studenter tror att de löst en textuppgift genom att klippa och 
klistra från Internet utan att ange källan och så får det naturligtvis inte gå 
till på ett universitet.

27 september 2011

Plagiat
Högskoleverket har lämnat en rapport om antalet disciplinärenden vid 
universitet och högskolor och vad lärosätena gör åt detta. Antalet fäll-
ningar i disciplinnämnderna ökar, de flesta beroende på plagiat av text 
vid inlämning av skriftliga hemuppgifter och examensarbeten. Ett antal 
studenter, däribland förhållandevis många inresande studenter, har svårt 
att förstå att uppgiften handlar om att skriva en egen text, de svävar i före-
ställningen att det inte spelar någon roll att de klippt ihop texten från an-
dra källor. Ökningen beror på effektivare metoder för upptäckt av plagiat, 
det finns inga klara belägg för att beteendet i sig har ökat i omfattning. Sett 
i relationen till antalet examinationstillfällen är antalet också försvinnande 
litet, men det ska naturligtvis inte förekomma alls. Vi får arbeta med ännu 
tydligare information och utbildning i akademiskt skrivande.
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2 februari 2012

Självplagiat
Vi hade igår ett intressant och principiellt viktigt ärende i disciplinnämn-
den. En institution hade anmält en doktorand för att ha återanvänt stora 
textavsnitt från sin magisteruppsats i sin licentiatavhandling. Magister-
uppsatsen var visserligen citerad men det framgick inte helt tydligt att 
licentiatavhandlingen var en vidareutveckling av magisteruppsatsen. För-
farandet är mycket vanligt, även att doktorsavhandlingar är vidareutveck-
lingar av licentiatavhandlingar, och det är nog vanligt att detta inte anges 
särskilt tydligt. Institutionen ville ha prövat om detta kan betecknas som 
fusk, självplagiat av egen text utan att tydligt redovisa att texten redan pu-
blicerats eller använts vid tidigare examinationstillfälle. Disciplinnämnden 
fann dock att doktoranden inte kunde anses ha försökt vilseleda och att 
redovisningen även om den kunde varit bättre ändå ansetts som tillräck-
lig av handledaren. Nämnden lämnade därför ärendet utan åtgärd, dvs 
frikände doktoranden. Det finns dock all anledning att uppmärksamma 
institutioner, handledare och doktorander på att återanvändning av egen 
text tydligt måste redovisas, så att inte misstanke om självplagiat uppstår. 
Vägledning finns på sid 110 sista stycket i Vetenskapsrådets skrift God 
forskningssed.
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Internationella studenter, studentutbyte 
och studieavgifter 

Stockholms universitets internationella ställning betraktar jag som dess kan-
ske viktigaste framtidsfråga. De internationella studenterna och studentut-
bytet har därför blivit föremål för många blogginlägg. Mer om internationali-
sering kommer i följande kapitel.

Det svenska resurstilldelningssystemet för grundutbildning med statlig er-
sättning per registrerad och examinerad student infördes på 1990-talet. Det 
politikerna inte förutsett var att ett antal högskolor med vikande studenttill-
strömning skulle utnyttja systemet genom att rekrytera stora grupper av stu-
denter från utlandet, i första hand från ett antal asiatiska länder, för att fylla 
sina platser och därmed rädda den statliga ersättningen. När detta upptäcktes 
av politikerna med dåvarande utbildningsminister Thomas Östros i spetsen 
nåddes snabbt bred politisk samsyn om att studieavgifter för utländska stu-
denter måste införas, mera precist för utomeuropeiska studenter eftersom 
EU-medborgare inte får särbehandlas. Thomas Östros uppdrog åt Erland Ring-
borg att utreda hur studieavgiftssystemet skulle se ut och alliansregeringen 
genomförde sedan utredningsförslaget. Politisk majoritet över blockgränserna 
rådde också om att de utomeuropeiska studenterna skulle stå för hela kost-
naden, någon subventionering som förekommer i de flesta andra länder blev 
det inte. Ett stipendiesystem infördes för att befria ett antal utomeuropeiska 
studenter från avgiften, men det blev alltför snålt dimensionerat.
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24 augusti 2005
Studentutbyte
Idag har jag välkomnat nästan 400 nya utbytesstudenter till Stockholms 
universitet. De har tagits emot vid en introduktion i Aula Magna. Stu-
dentutbytet är ett viktigt led i internationaliseringen av vårt universitet. 
Jag önskar att vi kan utöka studentutbytet, både inresande och utresande 
studenter. Det efterfrågas också av regeringen i högskolepropositionen. 
Jag tror att utländska studenter är berikande för studiemiljön. De bidrar 
också till att göra Stockholms universitet känt internationellt, vilket är 
nödvändigt för vår framtida ställning som ett framstående lärosäte.

Studentutbytet aktualiserar frågan i vilken utsträckning vi ska ge våra 
kurser på svenska eller engelska. Regeringen skriver i högskolepropositio-
nen att det är viktigt att kurser på engelska finns på alla nivåer i högskolan. 
Jag menar att institutioner och fakulteter bör fundera över denna fråga. Vi 
bör utveckla en policy för vilket språk som ska användas på olika kurser 
och inte bara låta den eventuella närvaron av utbytesstudenter avgöra 
frågan.

31 januari 2006
Internationellt studentutbyte
Jag frågar vid alla institutionsbesök hur det internationella studentutbytet 
fungerar. Det är många som arbetar med detta men bostadsfrågan och 
undervisning på svenska utgör begränsande faktorer för antalet inresande 
studenter och bristande intresse förefaller vara en begränsande faktor för 
antalet utresande studenter. Våra studenter har nog i många fall redan 
företagit långa utlandsresor när de kommer till universitetet. Ekonomisk-
historiska institutionen som jag besökt idag har flera intressanta utbytes-
program under planering, bland annat med Toulouse i Frankrike (det är en 
trevlig stad, jag har varit där flera gånger), Buenos Aires i Argentina, och 
New Delhi i Indien. Jag hoppas de lyckas med ett utökat utbyte.

20 februari 2006
Internationellt studentutbyte
År 2005 hade vi drygt 750 inresande studenter inom Erasmus och Nord-
plus samt ytterligare cirka 100 utanför dessa utbytesprogram. Antalet 
utresande studenter var ungefär hälften till antalet. Jag skulle önska att 
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vi hade många fler utbytesstudenter, såväl inresande som utresande. Be-
gränsande faktorer är bland annat undervisningsspråket, möjligheterna 
till bostad och avtal som i förväg klargör hur man får tillgodoräkna sig 
utbytesutbildningen i examen. Statsvetenskapliga institutionen är ett fö-
redöme inom studentutbytet. Var tionde student i statsvetenskap är en 
utbytesstudent. Det är mer än tre gånger genomsnittet på universitetet. All 
undervisning vid Statsvetenskapliga institutionen sker parallellt på engel-
ska och på svenska. Jag säger inte att vi kan eller ska göra det överallt på 
universitetet, men det finns all anledning för institutionerna att överväga 
i vilken utsträckning det är möjligt och lämpligt att erbjuda undervisning 
på engelska, och hur studentutbytet överhuvudtaget ska stimuleras.

15 september 2006
Studentutbyte
Ett ökat studentutbyte är en viktig del i internationaliseringsprocessen. Ett 
sätt att bedriva utbyte är att låta studenterna utföra examensarbetet vid 
ett annat universitet. Meteorologiska institutionen och Institutionen för 
miljökemi har lång erfarenhet av detta. Det handlar både om Stockholms-
studenter som gör examensarbeten vid utländska universitet och tvärtom. 
Allt studentutbyte kräver goda kontakter med utbytesuniversitetet och 
stöd från Studentbyrån i formella och praktiska frågor. Jag räknar med 
att vi i framtiden ska kunna bygga ut detta stöd för att ytterligare kunna 
utöka studentutbytet.

28 oktober 2006
Studieavgifter
Universitet och högskolor har nyligen lämnat in sina remiss-svar på den 
statliga utredningen om studieavgifter, uppmärksammat bland annat i 
Dagens Nyheter. De flesta, inklusive Stockholms universitet, avvisar ut-
redningsförslaget. Jag vill dock påpeka att vi i vårt svar inte tar ställning 
till den principiella frågan om studieavgifter. Vi yttrar oss enbart om det 
aktuella förslaget. Jag tycker inte att det vore orimligt med studieavgifter 
för utomeuropeiska studenter från icke-utvecklingsländer, i synnerhet om 
vi skulle få ett stort inflöde av studenter från sådana länder. Det vore i 
och för sig mycket positivt, men det är inte rimligt att Sverige betalar den 
högre utbildningen för stora grupper av sådana studenter. För svenska 
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och därmed också för europeiska studenter menar jag att den högre ut-
bildningen absolut ska vara avgiftsfri. Frågan är komplicerad och kräver 
ytterligare utredning i synnerhet som det aktuella utredningsförslaget fått 
sådan tung kritik. Jag tror det dröjer många år innan studieavgifter för 
utomeuropeiska studenter kan införas.

13 mars 2007
Studentutbyte
Högskoleverket presenterar idag en rapport om utbytesstudenter. Stock-
holms universitet ligger ungefär i mitten av landets lärosäten på en skala 
över andelen in- och utresande studenter, men med en lägre andel än fler-
talet av de stora universiteten. Medeltalet för landet är 7.7 % och siffran 
för Stockholms universitet 5.9 %. Det finns naturligtvis en rad orsaker till 
detta, men jag önskar att vi kan öka antalet in- och utresande studenter. 
Det är en viktig del i vår strävan efter ökad internationalisering och också 
ett prioriterat mål i vår verksamhetsplan. Vi förstärker studentbyråns stöd 
till institutionerna för studentutbytet, men arbetet på utökat studentut-
byte behöver också intensifieras på institutionerna. Det finns en relativt 
stor spridning i siffrorna mellan institutionerna och alltså goda exempel 
på institutioner (t ex biokemi och biofysik, statsvetenskap, en del språk-
institutioner) med omfattande studentutbyte för andra institutioner att 
ta efter. Siffrorna på andel internationella studenter för varje institution 
finns i det uppföljningsmaterial till verksamhetsplanen som distribueras 
till prefekterna och är väl värda att begrunda.

11 juni 2007
Erasmus
Generaldirektören för Internationella programkontoret skriver idag på 
DN Debatt om det låga antalet utresande studenter inom EUs utbytes-
program Erasmus. Det målas upp en bild av att lärare och studenter är 
ovetande om programmets existens. Som vanligt på DN Debatt är budska-
pet tillspetsat – en balanserad beskrivning kommer inte in på dessa sidor. 
Det är riktigt att antalet utresande studenter är lågt, både i jämförelse 
med situationen i andra länder och i jämförelse med antalet utresande 
studenter. Ett skäl är att efterfrågan bland svenska studenter är låg. Det 
tycks vara flera orsaker bakom detta – man är nöjd med den utbildning 
som erbjuds här, man är orolig att utbytesstudier kommer att innebära 
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förseningar även om de ska kunna tillgodoräknas i sin helhet, familjebild-
ning gör utlandsstudier mer komplicerade, utlandsvistelser är inte längre 
något exotiskt och lockande som det var tidigare. Vi önskar naturligtvis 
att fler studenter ska utnyttja utbytesprogrammen. Vi har också en ökning 
av antalet utresande och inresande studenter som ett prioriterat mål i vår 
verksamhetsplan.

26 februari 2008
Utländska studenter
Högskoleverket har presenterat siffror på andel utländska studenter vid 
svenska lärosäten. Stockholms universitet har 4.9 % och riket som hel-
het 7.3 %. Jag tycker vi ligger för lågt och skulle gärna se fler utländska 
studenter vid Stockholms universitet. Det ingår också i vår verksamhets-
plan, att vi ska öka andelen inresande och utresande studenter. Det är 
stor variation mellan institutionerna, och flera har redan ett omfattande 
studentutbyte, men det bör finnas möjlighet att öka studentutbytet vid 
många institutioner.

25 april 2008
Studieavgifter
Globaliseringsrådet arrangerade igår en dag om högre utbildning i ett 
internationellt perspektiv. Bland annat presenterades en ny rapport av rek-
tor för Jönköpings högskola Thomas Andersson. Han pläderar för större 
autonomi, höjda studiemedel och studieavgifter för utomeuropeiska stu-
denter. Vi väntar på regeringens besked i den sistnämnda frågan. Lars Lei-
jonborg var på plats, och sade som han brukar, att man ännu inte satt ner 
foten beträffande studieavgifterna, men att det blir avgifter i någon form. 
Det är just det som är problemet. Vi vill inte ha ett system som innebär en 
ökande nettokostnad för lärosätena – att administrera ett avgiftssystem är 
kostsamt. Frågan om studieavgifter har fått ökad aktualitet i vårens ansök-
ningsomgång. Tiotusentals ansökningar flyter in från Pakistan och andra 
länder där agenter organiserar inlämning av ansökningar från förhopp-
ningsfulla studenter som lockas av den avgiftsfria utbildningen i Sverige. 
Vi får redan idag betydande kostnader för att granska och hantera alla 
dessa ansökningar. Klart är att något måste göras, även om jag egentligen 
helst skulle slippa studieavgifterna.



252 Rektorsbloggen

28 maj 2008
Studieavgifter
Idag var jag och prorektor, tillsammans med representanter för flera an-
dra universitet och högskolor, på ytterligare en dialog med utbildnings-
departementet. Rubriken för dagen var internationalisering men diskus-
sionen handlade nästan uteslutande om studieavgifter för utomeuropeiska 
studenter. Jag hade förväntat mig att statssekreteraren nu skulle komma 
med åtminstone någon information om vilket system man har tänkt sig –  
internationaliseringspropositionen med detta innehåll ska ju komma efter 
sommaren har det sagts, i oktober enligt senaste bud – men så blev det inte. 
Det blev istället en rätt rörig diskussion om olika problem och omstän-
digheter kring studieavgifter. Frågorna är många, hur ska utomeuropeiska 
studenter identifieras (idag får vi inte registrera nationaliteter), ska det vara 
anmälningsavgifter, ska det vara full kostnadstäckning eller ska avgifterna 
reduceras och staten betala en del av kostnaden, hur ska avgifterna beräk-
nas, ska det vara ett nationellt avgiftssystem eller får lärosätena bestämma 
själva, hur ska man göra med studenter som inte betalat, hur ska systemet 
bidra till ökad kvalitet i grundutbildningen, hur ska frigjorda resurser åter-
investeras i högre utbildning, hur ska stipendier finansieras och organiseras 
till de som inte har råd, mm mm. Frågetecknen är åtminstone för mig fler 
snarare än färre efter dagens diskussion.

23 juni 2008
Studieavgifter
Pressmeddelande idag från regeringen och nyhetsartikel i SvD: Studie-
avgifter införs för utländska studenter. Det är ingen överraskning. Lars 
Leijonborg har sagt det vid flera tillfällen, så även hans två företrädare 
i föregående regering. Vi väntar fortfarande på besked hur. Frågorna är 
många. Jag har kommenterat det flera gånger tidigare, senast på bloggen 
för en knapp månad sedan.

25 juni 2008

Sökande från utlandet
Lärosätena har fått ett stort antal sökande från länder utanför Europa,  
t ex Pakistan och Nigeria. Det är en följd av enklare söksystem via In-
ternet, informationskampanjer om svensk utbildning och den avgiftsfria 
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svenska utbildningen. Det är positivt i och för sig men antalet sökande 
är i vissa fall så stort att det inte är möjligt att behandla alla ansökningar 
enligt gängse rutiner före terminsstarten. I denna situation har SUHF efter 
samråd med Verket för Högskoleservice skickat ut ett antal rekommen-
dationer om hur ansökningsbehandlingen kan förenklas i den rådande 
situationen. Syftet är att göra det bästa möjliga i en svår situation, även 
om ansökningsbehandlingen, på grund av anhopningen av ansökningar 
och hur lärosätena än bär sig åt, kan komma att strida mot gällande la-
gar och förordningar. I detta läge har HSV (Högskoleverket) begärt in 
yttranden från lärosätena om hur man tänker hantera situationen. Begä-
ran inkom från HSV till lärosätena dagen före midsommarafton och svar 
skulle vara HSV tillhanda igår, tisdagen efter midsommar. HSV påpekar 
att det kan bli fråga om skadeståndsanspråk och åtal för tjänstefel om 
lärosätena inte följer gällande bestämmelser. I andra sammanhang brukar 
HSV tala om att man ska hjälpa och stödja lärosätena i deras arbete. När 
nu en verkligt svår situation uppstått har emellertid HSV istället valt att 
initiera ett tillsynsärende för att förbereda kritik av lärosätena. Stock-
holms universitet har svarat HSV att vi arbetar med problemet men att vi 
idag inte kan svara på HSVs frågor om hur ansökningsbehandlingen ska 
klaras. Jag har tagit del av svaren från en del andra lärosäten. Det råder 
en påtaglig irritation ute på lärosätena över HSVs agerande och, som 
ett annat universitet skriver i sitt svar, det hade varit önskvärt om HSV 
i den uppkomna nationella situationen hade arbetat för en konstruktiv 
lösning på en för många lärosäten omöjlig situation i stället för att starta 
ett tillsynsärende.

19 augusti 2008

Studentutbyte
Idag anländer många nya utbytesstudenter till Stockholms universitet. 
Resten av veckan är det orienteringsdagar för utbytesstudenterna. Antalet 
utländska studenter vid Stockholms universitet ökar och det är gläd-
jande. Vi arbetar också på att utöka våra avtal så att vi kan erbjuda fler 
platser på utländska universitet för en eller två terminers utbytesstudier. 
Som ett resultat av tidigare sådant arbete anländer idag en grupp om 14 
svenska studenter till Kina för att studera kinesiska vid Jilin University. I 
höst kommer vi att etablera fler utbytesavtal med framstående utländska 
universitet.
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7 november 2008

RRV om internationella studenter
Riksrevisionen har granskat rekryteringen av internationella studenter till 
tre högskolor med en stor andel sådana, KTH, Blekinge Tekniska Hög-
skola och Högskolan Dalarna. Riksrevisionen konstaterar att ansöknings-
hanteringen blivit mycket omfattande – det är ingen överraskning, Verket 
för Högskoleservice, SUHF och lärosätena lägger ner ett stort arbete på 
att få ordning på situationen. Riksrevisionen undrar också om den om-
fattande internationella rekryteringen till nämnda lärosäten egentligen är 
vad statsmakterna tänkt sig. Det är inte heller någon överraskande fråge-
ställning, den har lett till utredningen om studieavgifter och vi väntar på 
att regeringen ska ge besked på den punkten i kommande internationali-
seringsproposition. Riksrevisionen menar vidare att bristande språkkun-
skaper hos många inresande studenter är ett problem. Det är riktigt, och 
tyvärr visar det sig att intyg från s k TOEFL-test i engelska inte alltid är att 
lita på. Vi behöver skärpa kontrollen av kunskaperna i engelska. De hitre-
sande studenterna behöver också lära sig svenska menar Riksrevisionen. 
Det måste vara frivilligt och inget krav, enligt min mening. Riksrevisionen 
vill slutligen att uppföljningen och återrapporteringen till regeringen ska 
utökas. Jag tycker vi har omfattande uppföljning och anpassning rörande 
t ex internationellt studentutbyte och internationell studentrekrytering, 
och är tacksam för att slippa ännu fler återrapporteringskrav än de vi 
redan har idag.

21 maj 2009
HSVs årsrapport om studentutbyte
Högskoleverkets årsrapport med omfattande siffermaterial för universitet 
och högskolor presenterades igår. Här finns mycket intressant att notera 
och vid en första genomläsning fäste jag mig särskilt vid det internationella 
studentutbytet. En ny tabell visar andelen inresande studenter till de nya 
masterprogrammen, 62 % nationellt, 42 % för Stockholms universitet. 
Ett mobilitetsindex visar andelen in- och utresande studenter på såväl 
grundnivå som avancerad (master)nivå. Riksgenomsnittet är knappt 10 
%; Stockholms universitet ligger på 6.4 % och det tycker jag är för lite. Å 
andra sidan är t ex det absoluta antalet inresande studenter ungefär det-
samma för Uppsala, Stockholms, Göteborgs och Linköpings universitet, 
omkring 2000; KTH och Lunds universitet har många fler, cirka 3500. 
Antalet utresande studenter är som bekant betydligt lägre än de inresande, 
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och det har dessutom gått ner under de senaste tre åren, såväl nationellt 
som på Stockholms universitet. Den sistnämnda observationen framgår 
inte av HSVs årsrapport men väl av vår egen uppföljning av verksamhets-
planen, där en ökning av andelen in- och utresande är ett prioriterat mål. 
Vi får arbeta mer med detta.

21 augusti 2009
Internationella studenter
Idag har jag hälsat nya internationella utbytesstudenter och masterstuden-
ter välkomna. Vi har antagit ca 800 sådana studenter och nästan alla var 
närvarande vid välkomnandet i Aula Magna. Förutom dessa internatio-
nella studenter finns också s k free movers som söker och kommer hit på 
egen hand. Vi har inga säkra uppgifter om antalet free movers. Jag skulle 
gärna se ännu fler internationella studenter på Stockholms universitet. Vi 
har plats för fler, men vi behöver arbeta på fler utbytesavtal och bostads-
situationen behöver också förbättras. Införandet av studieavgifter för ut-
ländska studenter kommer naturligtvis att påverka inströmningen av free 
movers och det betyder mycket hur avgiftssystemet blir utformat. Det vet 
vi mycket litet om men vi hoppas på besked snart i höst.

29 augusti 2009
Anmälningsavgifter
Jag var igår på en hearing om anmälningsavgifter anordnad av Verket för 
Högskoleservice, VHS. Bakgrunden är att regeringen i maj uppdrog till 
VHS att utreda införandet av en anmälningsavgift för sökande till svenska 
universitet och högskolor från utomeuropeiska länder, och bakgrunden 
till detta i sin tur är att antalet sökande från utomeuropeiska länder som 
bekant ökat lavinartat med svåra påfrestningar för antagningssystemet 
som följd. Hearingen handlade alltså inte om studieavgifter vilket också 
ska införas, men senare. Vid hearingen föreslogs två prisalternativ för dis-
kussion, 600 kr eller 1000 kr per ansökningstillfälle. Det föreföll som om 
de flesta förordade det dyrare alternativet, för att få ned antalet oseriösa 
anmälningar. För att det hela ska fungera smidigt behöver nya datasystem 
utvecklas. Det återstår också en rad problem att lösa kring skyddet av den 
personliga integriteten vilket påpekades av representanter för Datainspek-
tionen. Nya system hinner inte utvecklas till ansökningsomgången inför 
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höstterminen 2010, vilket regeringen önskar. Den ansökningsomgången 
öppnar nämligen redan 1 december i år, för masterutbildningarna. Om 
anmälningsavgifter ska införas hösten 2010 måste dessa hanteras i stort 
sett manuellt under 2010, utan stöd från nya datasystem den första om-
gången. Det kan bli enormt tidskrävande och dyrbart. VHS ska lämna sin 
utredning den 15 september, och under hösten får vi besked från reger-
ingen om hur det blir med anmälningsavgifterna, och förmodligen också 
studieavgifterna. Jag menar att anmälningsavgifter bör införas, och 1000 
kr verkar inte orimligt för att begränsa antalet oseriösa ansökningar, men 
införandet bör vänta till 2011 för att VHS ska få tid att utveckla de nöd-
vändiga systemen.

10 september 2009
Studieavgifter
Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz har uttalat sig för SvD 
om utformningen av studieavgifter för utomeuropeiska studenter. Försla-
get förefaller innebära att vi från och med höstterminen 2011 inte längre 
får räkna håsar och håpar för utländska studenter. Vi får förmodligen inte 
heller subventionera utbildningen för dessa studenter med statliga medel. 
Regeringen räknar med att avgiften kommer att ligga på i medeltal 70000 
kr per år. Det blir en i europeiskt perspektiv mycket hög avgift, särskilt 
för medicinska, naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. Systemet 
kommer naturligtvis också medföra stora administrationskostnader. Jag 
har lämnat fler kommentarer i SvD. Detaljerna liksom det tilltänkta sti-
pendiesystemets omfattning vet vi inget om. Vi får avvakta regeringens 
proposition i frågan senare i höst.

19 februari 2010
Studieavgifter
Propositionen om studieavgifter har kommit. Innehållet är det förväntade. 
Principen om full kostnadstäckning gäller. Det betyder en genomsnittlig 
avgift på 70000 kr per år, lägre inom humaniora-samhällsvetenskap, högre 
inom naturvetenskap. Administrationen kring det hela blir omfattande och 
dyrbar och det måste också bakas in i avgiften. Det utlovade stipendiesys-
temet blir som förväntat magert, sammanlagt 90 mkr per år för hela landet 
och därav en tredjedel till studenter från särskilda biståndsländer huvud-
sakligen i Afrika. Jag tror det nya systemet blir till nackdel för svensk högre 
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utbildning. Det internationella inslaget kommer att minska. Tobias Krantz 
talar om att Sverige ska konkurrera med kvalitet i utbildningen, inte med 
avgiftsfrihet. Den kvaliteten har både föregående och nuvarande regering 
undergrävt genom den låga ersättningen per student, studentpengen, vilket 
som bekant lett till ett i många ämnen mycket lågt antal undervisningstim-
mar. Nu hoppas jag att de genom avgifterna inbesparade medlen återförs 
till den högre utbildningen genom en höjning av studentpengen.

3 augusti 2010
Studieavgifter
Uppsala och Lunds universitet har bestämt sina studieavgifter för utom-
europeiska studenter. Priserna ligger på 80–100000 kr för humaniora-
samhällsvetenskap och 12–40000 kr för naturvetenskap. Det blir dyrare 
i Lund än i Uppsala. Jag får frågor om vad det kommer att kosta vid 
Stockholms universitet. Planeringsavdelningen har gjort beräkningar på 
kostnaderna och de ligger i ovan nämnda intervall. Vi kommer att disku-
tera frågan i rektorskonseljen i augusti och därpå lägga fram förslag till 
beslut i universitetsstyrelsen 10 september.

25 augusti 2010
Internationella studenter
Jag har idag hälsat våra internationella utbytesstudenter välkomna. Aula 
Magna var inte långt ifrån fullsatt, det var roligt. Vi arbetar hela tiden på 
att öka vårt studentutbyte. Det ska ju inte heller påverkas av de kommande 
studieavgifterna. Vi är nu i stort sett klara med förslaget till avgifter, det 
ligger i samma storleksordning som vid Uppsala universitet. Beslut fattas 
av universitetsstyrelsen 10 september.

10 september 2010

Universitetsstyrelsen och studieavgifter
Universitetsstyrelsen har idag haft sitt första sammanträde för terminen 
med en rad informationspunkter kring de vid kommande sammanträden 
förestående besluten om långsiktig plan, verksamhetsplan, budget, organi-
sation, befattningsstruktur, internt regelverk mm. Styrelsen har även fattat 



258 Rektorsbloggen

beslut om en från årsskiftet ny styrmodell för lärarutbildningen, vilket 
innebär att ansvaret tas över av fakultetsnämnderna efter lärarutbild-
ningsnämnden som avvecklas. Styrelsen har även uppdragit åt rektor att 
fastställa studieavgifterna för utomeuropeiska studenter. Enligt beslutsun-
derlaget som diskuterades livligt på styrelsesammanträdet beräknas priset 
för helårsstudier inom humaniora-samhällsvetenskap-juridik till 90000 
kr och naturvetenskap till 140000 kr. Det är i samma storleksordning 
som priserna vid t ex Uppsala universitet och KTH. Om ingen radikal ny 
information inkommer räknar jag med att det formella rektorsbeslutet om 
dessa prisnivåer ska fattas nästa vecka. Särskilda priser kommer dessutom 
att fastställas för olika lärarutbildningar och utbildningarna vid Institutio-
nen för socialt arbete (socionomutbildningen), Psykologiska institutionen, 
JMK och Reklam och PR.

28 april 2011

Studentutbyte
Antalet inresande och utresande studenter ökar visar en ny rapport från 
Högskoleverket och Statistiska Centralbyrån. Det är bra och jag önskar 
att det fortsätter att öka, åtminstone på Stockholms universitet. Vi har en 
förhållandevis låg andel in- och utresande studenter, och ett välutvecklat 
studentutbyte är bra för universitetet och för studenterna. Ett av syftena 
med den internationaliseringssatsning som vi just nu gör är att sprida ökad 
kännedom vid ett antal framstående utländska universitet om möjlighe-
terna att studera vid Stockholms universitet. Ett hinder i sammanhanget 
är bristen på studentbostäder. Om jag fick önska mig något helt fritt vore 
det ett stort studentbostadshus som vi kunde förfoga över för att lösa bo-
stadsfrågan för våra inresande studenter. Under alla omständigheter måste 
Stockholms stad och närliggande kommuner intensifiera ansträngningarna 
att bygga fler studentbostäder.

4 maj 2011

Global Swede – Internationalisering
Global Swede är det namn som Utrikesdepartementet lanserat för ett nät-
verk av utomeuropeiska studenter som studerat vid svenska universitet 
och högskolor. Jag deltog idag i en ceremoni på Utrikesdepartementet då 
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ett antal sådana studenter diplomerades av handelsministern. Förhopp-
ningen är att dessa studenter ska fungera som ambassadörer för Sverige 
när de återvänt till sina hemländer. Detta är en mycket viktig aspekt av 
internationellt studentutbyte vilket statsmakterna inte tillräckligt beaktat 
när studieavgifterna för utomeuropeiska studenter infördes, därtill med 
ett alltför magert tilltaget vidhängande stipendiesystem. Vi behöver fler 
stipendier för utomeuropeiska studenter. Vi behöver också arbeta med 
marknadsföring av svenska universitet. Stockholms universitet har avsatt 
38 mkr för att utöka de bilaterala kontakterna med framförallt ett antal 
utvalda utomeuropeiska universitet. Pengarna ska gå till forskarbesök av 
olika slag i båda riktningarna. Intresset har varit mycket stort. I februari 
delade vi ut 16 mkr och i morgon blir det beslut om fördelning av reste-
rande 22 mkr.

29 juni 2011

Betalande studenter
Så har då siffrorna kommit på hur många tredjelandsstudenter som betalat 
studieavgiften eller fått stipendium inför höstterminen, knappt 1300 en-
ligt Högskoleverkets sammanställning. Det är väl ungefär som förväntat, 
en kraftig nedgång av antalet internationella studenter, enligt min me-
ning till skada för Sverige och svensk högre utbildning. Det handlar inte 
om lärosätenas finansiering av grundutbildningen utan om Sveriges och 
svenska lärosätens ställning internationellt. Nu måste, som universitets-
kansler Lars Haikola påpekar, staten och andra finansiärer skjuta till mer 
resurser för att bygga ut det alltför snålt tilltagna stipendieprogrammet. 
Det verkligt allvarliga i situationen just nu är emellertid de nya regler för 
utfärdande av uppehållstillstånd som Migrationsverket plötsligt infört (se 
artikel i Dagens Nyheter). Det innebär att många internationella studenter 
måste företa långa resor till svensk beskickning för att ordna detta innan 
de kan resa hit för att påbörja sina studier. I många fall tvingas de helt 
enkelt tacka nej och väljer istället att studera någon annanstans. Vi har t 
ex fyra utbytesstudenter från Peru som måste flyga till Washington i USA 
och ordna uppehållstillstånd innan de kan resa till Sverige. De kommer 
inte. Det blir för dyrt och krångligt. Vi har två betalande studenter från 
Korea som måste flyga till Hongkong och ordna uppehållstillstånd innan 
de kan resa till Sverige. De kommer förmodligen inte heller. Det finns fler 
exempel, säkert från alla lärosäten. Regeringen måste omedelbart göra 
något åt denna katastrofala situation, och det handlar om dagar, annars 
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kan en betydande del av de 1300 betalande studenterna tacka nej, Sverige 
får ett dåligt rykte som byråkratiskt och krångligt, och det nya systemet 
med studieavgifter får sämsta tänkbara start.

20 juli 2011

Inresande studenter
Dagens Nyheter har tidigare och igår och idag uppmärksammat Migra-
tionsverkets nya strängare regler för inresande, vilka på ett mycket olyck-
ligt sätt drabbar de betalande studenterna från ett stort antal länder. Det 
handlar om biometriska data (fingeravtryck mm) som ska lämnas innan 
inresan. Reglerna infördes i maj men mildrades genom nya direktiv i bör-
jan av juli. Problemen kvarstår dock för studenter från länder där Sverige 
har krav på visum för inresa, och det är många (lista). Jag instämmer i 
DNs skarpa kritik av situationen. Det är inte regelverket i sig utan den 
rigida tillämpningen och den olämpliga tidpunkten för införandet som är 
värst, precis när den första omgången betalande studenter antagits och 
betalat sina avgifter, men innan de kommit hit. Med bättre planering hade 
lärosätena och studenterna fått information om de nya reglerna innan den 
första antagningen, eller så hade man skjutit på införandet till det att den 
första omgången betalande studenter redan kommit hit. Den mildrade 
tillämpning som infördes nu i juli räcker inte. Alla till hösten inresande 
studenter bör få tillstånd att lämna sina biometriska data efter ankom-
sten till Sverige. Som Migrationsverket nu hanterat detta har de orsakat 
betydande skada för ansträngningarna att marknadsföra svensk högre 
utbildning utomlands.

19 september 2011

Internationella studenter
Regeringen utökar antalet stipendier för studenter från biståndsländer, och 
dessutom vidgas kretsen av sådana länder från Sveriges begränsade antal 
biståndsländer till alla länder som av OECD klassificeras som biståndslän-
der. Båda åtgärderna ökar möjligheterna för bra studenter att komma 
hit. När studieavgifterna nu införts behöver vi arbeta på många sätt för 
att få hit fler utomeuropeiska studenter. De blir viktiga ambassadörer för 
Sverige, Stockholm och Stockholms universitet och en del väljer att stanna 
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här eller kommer tillbaka. Fler stipendier behövs, mer information och fler 
studentbostäder. Bristen på studentbostäder medför att många tackar nej, 
de kommer till och med hit men reser hem igen när bostad inte kan ordnas. 
Stockholm har inte råd att hantera den framtida kunskapsförsörjningen 
på det sättet.

1 november 2011

Studieavgifter
Styrelseordförandena för KTH och Göteborgs universitet skriver idag på 
DN Debatt om nedgången i antalet inresande studenter orsakad av de nya 
studieavgifterna. Det är lätt att skriva under på allt som står i artikeln. Det 
är synpunkter som framförts upprepade gånger, både till den gamla reger-
ingen som tog ställning för införandet och till den nuvarande regeringen 
som lade fram förslaget för riksdagen, vilken i sin tur med stor majoritet 
beslutat om systemet. Budskapet på DN Debatt är att stipendiesystemet 
måste byggas ut, men näringslivet bör också kunna bidra. Det finns före-
tag, t ex Ericsson, som insett poängen med att själva finansiera stipendiater 
vilka i en framtid kan vara till nytta för företaget. Fler företag borde följa 
efter. Vidare kan regeringen ta itu med Migrationsverkets fyrkantiga regel-
verk för inresande studenters visumansökningar, vilka kräver att studenter 
från vissa länder först måste uppsöka svensk beskickning, kanske i ett helt 
annat land, för att först lämna fingeravtryck. Slutligen, och det kanske är 
det viktigaste av allt, politikerna måste eliminera bristen på studentbos-
täder. Det är tragiskt att se inresande studenter, som antagits och betalt 
avgift och flygbiljett, ordnat visum och kommit hit, vända tillbaka hem 
när de upptäcker att det inte finns någonstans att bo.

14 december 2011

Studieavgifter
Högskoleverket har i en ny rapport gjort en uppföljning av hur det gått 
med studieavgifterna, dvs hur det blev med de betalande utomeuropeiska 
studenterna första terminen. Att antalet utomeuropeiska studenter nu är 
lågt i förhållande till det totala antalet är inte bra för Sverige som inter-
nationell kunskapsnation och tyvärr förväntat. Det som förvånar är att 
det är så liten andel, 29 %, av de som antagits som sedan registrerade 
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sig. Det förefaller som om huvudorsakerna är krångel med uppehålls-
tillståndet, där Migrationsverket och Utrikesdepartementet som bekant 
agerat byråkratiskt och osmidigt, och bristen på studentbostäder, snarare 
än avgifterna i sig. Det är också märkligt att konstatera att så många 
tackat nej till stipendier som eliminerar studieavgiften, tydligen beroende 
på levnadsomkostnaderna i Sverige. Det behövs mycket fler stipendier 
som inte bara täcker studieavgiften utan även levnadsomkostnaderna, eller 
åtminstone del av dessa.

30 januari 2012
Internationella studenter
Jag har tittat på siffrorna för antalet internationella sökande till höstens 
mastersutbildningar. Lunds universitet som målmedvetet under många år 
arbetat med att rekrytera internationella studenter ligger i topp bland 
landets lärosäten med cirka 11000 sökande, men Stockholms universitet 
har glädjande ökat antalet sökande och ligger nu på andra plats med över 
6000 sökande. För betalande studenter är ökningen över 50 % jämfört 
med förra året Jag tror det är resultatet framförallt av den omfattande 
marknadsföring vi genomfört i flera länder och vid flera utländska univer-
sitet bland annat i Kina och USA. Flest sökande kommer från Storbritan-
nien, Tyskland, Kina, Bangladesh och USA, i den ordningen. De populä-
raste utbildningarna återfinns inom ekonomiområdet. Vi har potential att 
få ännu fler ansökningar och ta emot många fler internationella studenter 
men det största problemet ligger som bekant i bristen på studentbostäder. 
Politikerna jobbar med frågan men nu måste det till inte bara fler påbör-
jade byggen utan även snabba provisoriska lösningar. Det är tråkigt att in-
ternationella studenter som vill komma hit och betala för sina studier, och 
som antagits av Stockholms universitet, tvingas tacka nej och återvända 
hem eller välja annat lärosäte på grund av att det inte finns någon bostad.

15 maj 2012
Erasmus-programmet
EU-kommissionen har idag haft ett seminarium på Stockholms universitet 
om Erasmus-programmet. Det finansieras av EU och bidrar genom stipen-
dier till ökat studentutbyte. Över 250 studenter från Stockholms univer-
sitet studerar genom Erasmus-programmet under innevarande läsår vid 
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andra universitet. De flesta kommer från de företagsekonomiska, juridiska 
och statsvetenskapliga institutionerna. EU-kommissionen avser nu att ut-
vidga programmet till att bland annat omfatta även yrkesutbildningar och 
EUs grannländer. På plats i Aula Magna var ingen mindre än EUs kommis-
sionär för utbildning Androulla Vassiliou. Efter seminariet intog vi lunch 
i mezzaninen tillsammans med studentrepresentanter.

8 november 2012

Utomeuropeiska studenter
I DN Debatt Stockholm finns idag en artikel om svårigheterna att få hit 
fler utomeuropeiska betalande studenter. Artikeln är utformad av Mä-
lardalsrådet och är även undertecknad av rektorerna för KI, KTH och 
Stockholms universitet. Den innehåller ett antal förslag till åtgärder som 
vi vill att statsmakterna och berörda myndigheter ska vidta, som fler sti-
pendier och förenklat regelverk. Det är förvisso redan mer eller mindre 
välkända förslag, men vi behöver kontinuerligt trycka på i dessa frågor. 
Sverige har inte råd att mista de inresande studenterna som, i de fall de 
inte stannar kvar och blir ett viktigt högutbildat tillskott i vår arbetskraft, 
efter hemkomsten blir betydelsefulla ambassadörer för Sverige, Stockholm 
och våra universitet.

27 november 2012

Studentutbytesmässa
Vårt International Office har idag ordnat en mässa om utbytesstudier 
i långa gången i Södra Huset (de blå husen). Jag har vandrat igenom 
mässan, en jättelång rad av bord med representanter från utländska am-
bassader och universitet, och studenter från utländska universitet som är 
här och studerar vid Stockholms universitet. Vi vill att fler studenter från 
Stockholms universitet ska ta chansen och studera en termin eller två vid 
utländskt universitet inom ramen för sin examen. Vi har fler inresande 
än utresande studenter även om förhållandet är det omvända för stora 
engelskspråkiga länder som USA och Australien dit våra studenter gärna 
vill åka. Det är första gången vi ordnar mässan, jag hoppas den blir lyckad 
och leder till ökat studentutbyte.
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Internationalisering 

Grundutbildningens internationalisering var ett av mina två reformområden 
när jag tillträdde som rektor. Det utvidgades snart till hela universitetets in-
ternationalisering och manifesterades i den år 2005 formulerade visionen År 
2015 ska utbildning och forskning vid flertalet av universitetets institutioner 
och enheter inta en nationellt ledande och internationellt framstående ställ-
ning. I detta kapitel finns en samling varierande blogginlägg med anknytning 
till internationaliseringen. 

De internationella rankinglistorna av världens främsta universitet började 
uppträda under min rektorstid. De mest kända är de så kallade Shanghai- och 
Timeslistorna. Dessa rankinglistor har en enorm genomslagskraft i många 
länder. Internationella studenter kollar upp vår ställning på listorna. Vid 
varje besök på utländska universitet framgick att värdarna gjort detsamma. 
Rankinglistorna kan inte ignoreras, oavsett vad man tycker om fenomenet. 

Internationaliseringsprocessen drevs framåt på flera sätt. Internationell 
publicering kommenteras i det tidigare kapitlet om ledande forskning, stu-
dentutbyte i föregående kapitel. Jag gjorde många resor, vilka kommenteras 
i nästa kapitel. Mot slutet av min rektorstid när ekonomin blivit allt bättre, 
gjorde vi den största av rektors strategiska satsningar, dvs sådana som rektor 
kunde besluta själv utan att höra universitetsstyrelsen, med 100 milj kr till 
internationaliseringsåtgärder.
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11 januari 2006

Dubbla doktorsexamina vid Musik-  
och Teatervetenskap
Jag har idag inlett min nya besöksrunda till institutionerna med Musik- 
och Teatervetenskap. Denna institution har ett berömvärt internationellt 
samarbete. Bland annat har man med stöd av Högskoleverket etablerat 
forskarutbildning i samarbete med utländska universitet i Paris, Turin, 
Milano och Berlin. Doktoranderna får dubbel doktorsexamen, både vid 
Stockholms universitet och vid det utländska universitetet. Det blir natur-
ligtvis en extra merit för den nyblivna doktorn. Jag tror också det är ett 
utmärkt system som kan bidra till att befästa vår internationella ställning. 
Det finns även i andra ämnen, åtminstone i fysik, och är väl värt att pröva 
vid flera institutioner.

9 mars 2006
Undervisning på engelska
Häromdagen fick jag en enkät från Nordens Språkråd som tillhör Nordiska 
Ministerrådet. Man vill veta om jag är anhängare av att införa engelska 
eller behålla svenska som det enda eller viktigaste undervisningsspråket 
eller om jag förordar någon form av parallellspråksstrategi, och om jag 
önskar någon central styrning i dessa frågor. Jag förordar en lokalt beslutad 
parallellspråksstrategi och absolut ingen central styrning. I första hand bör 
institutionerna själva bestämma om en kurs ska ges på svenska, engelska, 
eller båda språken. Som jag flera gånger påpekat finns det all anledning 
för institutionerna att överväga i vilken utsträckning det är möjligt och 
lämpligt att ge kurser på engelska. Det är viktigt för studentutbytet och 
internationaliseringsprocessen. Att undervisa på engelska för den som inte 
har det som modersmål innebär naturligtvis en viss ansträngning. UPC ger 
i vår en gratiskurs i att undervisa på engelska för universitets lärare. Den 
kan säkert vara till hjälp.

15 mars 2006
Internationell publicering
Ökad internationell publicering är ett prioriterat mål i årets verksamhets-
plan. Det viktiga är inte formen för publiceringen utan att innehållet upp-
märksammas internationellt, så att det kan förstärka vår internationella 
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ställning. Jag fick ett exempel på det idag från Socialantropologiska institu-
tionen. Institutionens internationellt publicerade monografier används som 
undervisningsmaterial vid andra universitet. Det har bland annat resulterat i 
ett ökat intresse från utländska studenter för att komma hit och studera. De 
vill komma hit och studera för lärarna som skrivit böckerna de läst hemma.

31 mars 2006
Goda exempel
Jag är så gott som klar med min besöksrunda på de humanistiska och 
samhällsvetenskapliga institutionerna. Många goda exempel på hur 
verksamheten kan bedrivas har framkommit vid besöken, det senaste 
vid Sociologiska institutionen. Den 18–19 april äger den nionde HOS-
konferensen rum, nästa år är det 10-årsjubileum. I år är konferensen 
här i Stockholm. HOS står för Harvard, Oxford och Stockholm. Det är 
doktorander i sociologi från de tre lärosätena som varje år träffas för att 
hålla seminarier om sina avhandlingsprojekt. I april talar 18 doktorander, 
6 från varje universitet.

15 juni 2006
Internationella symposier
Idag har jag tillsammans med justitieministern invigt The Stockholm 
Criminology Symposium, som samlat 550 deltagare från 44 länder. Igår 
hälsade jag deltagarna till tre andra internationella symposier välkomna, 
The Stockholm meeting on the structure and molecular scale properties 
of liquid water, The European association for research on learning and 
instruction symposium samt Nordiska etnolog- och folkloristkongressen. 
Utökade internationella kontakter är en viktig framtidsstrategi för Stock-
holms universitet. Det är därför glädjande att notera att vi denna vecka 
har fyra internationella symposier vid universitetet.

11 september 2006
Vetenskapsengelska
Jag var i fredags på en konferens om vetenskapsengelska vid Södertörns 
högskola. Bland andra framträdde universitetskansler Sigbrit Franke, che-
fen för svenska språknämnden Olle Josephson och våra båda språkpro-
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fessorer Kenneth Hyltenstam och Philip Shaw. De frågor som ställdes var 
”Vad krävs för att vi i Sverige ska kunna hävda oss internationellt på god 
vetenskaplig engelska samtidigt som också svenskan utvecklas som veten-
skapsspråk?” och ”Vilka krav ställs på högre myndigheter, forskningsfi-
nansiärer, de enskilda lärosätena, forskare, forskarstuderande, handledare, 
språkstöd, språkutbildning och språkgranskning?”

Det är viktiga frågor, i synnerhet mot bakgrund av internationalise-
ringsprocessen med ökat antal utländska studenter och ökad internationell 
publicering. Vi behöver en policy för i vilken utsträckning vi ska ha un-
dervisning på engelska respektive svenska och för publicering på engelska 
respektive svenska av t ex avhandlingar. På samma sätt som det ska fin-
nas en sammanfattning på engelska för avhandlingar på svenska bör det 
finnas en sammanfattning på svenska för avhandlingar på engelska eller 
annat främmande språk. Jag vet att dessa frågor är väl uppmärksammade 
på institutions- och fakultetsnivå, men jag kommer ta upp frågan om vi 
behöver en universitetsövergripande språkpolicy så som det finns vid en 
del andra lärosäten.

7 september 2007

Ranking
Jag tvekar om jag ska skriva mer om detta ämne – de båda internationella 
rankinglistorna från Jiao Tong University i Shanghai och Times Higher 
Education Supplement är behäftade med så mycket tveksamheter att jag 
tycker de fått alldeles för stor uppmärksamhet. Nu skriver också Veten-
skapsrådets nättidning Tentakel om dessa listor. Stockholms universitet 
kommer förhållandevis väl ut i Shanghailistan, särskilt avseende natur-
vetenskap, och förhållandevis dåligt ut i Times-listan. Den förra är till 
stor del baserad på internationell publicering, den senare till stor del på 
internationell ryktbarhet mätt genom intervjuer. Jag hoppas att det kom-
mer fler rankinglistor med uppdelning på vetenskapsområden och med nya 
kriterier för att balansera bilden. Rankinglistorna kan vi inte ignorera. Vi 
får anstränga oss att höja kvaliteten i vår internationella publicering och 
sprida kunskap om Stockholms universitet internationellt.
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15 augusti 2008

Shanghai-ranking
Årets Shanghai-ranking av världens universitet publiceras idag. Vi ligger 
kvar på samma plats som förra året, nr 86, och det känns bra att vi tillhör 
de 100 bästa enligt Shanghai-kriterierna, även om man kan ha starka syn-
punkter på hur kriterierna är sammansatta. Nobelpris och Fields-medaljer 
(matematik) väger tungt, liksom naturvetenskaplig och medicinsk publice-
ring. Lunds universitet skulle ligga mycket bättre till än sin placering runt 
100-strecket om nobelprisen inte ingick i kriterierna. Det är också värt att 
notera att Köpenhamns, Oslo och Helsingfors universitet alla ligger före 
Uppsala, Stockholms och Lunds universitet. När jag tittar på Stockholms 
universitets siffror för de olika kriterierna ser jag att vi kan förbättra oss 
framförallt när det gäller antalet artiklar i internationella tidskrifter, dvs 
tidskrifter som ingår i Science Citation Index och Social Science Citation 
Index.

13 oktober 2008

Mera ranking
Det duggar tätt med universitetsrankingarna nu. I förra veckan kom Syd-
svenska industri- och handelskammarens ranking av Sveriges universitets- 
och högskolor. Den fokuserar på hur lärosätena tillgodoser näringslivets 
behov. Stockholms universitet hamnar i mitten, inte så förvånande, efter-
som vi har mycket verksamhet med en annan fokus, på grundforskning och 
på bildning, kultur och samhälle i stort. Times Higher Education lämnar 
en årlig global ranking till hälften baserad på lärosätenas internationella 
rykte mätt genom peer review. Stockholms universitet hamnar på plats 
239. Vi får jobba på att utveckla vår internationella ryktbarhet. Jag gra-
tulerar Uppsala och Lund som har avancerat till 100-listan på Times lista, 
platserna 63 respektive 88. Särskilt Uppsala har gjort ett imponerande 
avancemang i listan. Linnéjubileet förra året har förmodligen hjälpt till.
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1 april 2009

Joint degrees
Lars Leijonborg har idag presenterat en proposition om internationalise-
ring av högre utbildning. Huvudpunkten är att så kallade joint degrees, 
gemensamma examina, nu kan utfärdas av svenska lärosäten, vilket är 
utmärkt. Detta har ansetts vara en juridiskt svårknäckt nöt, som nu tyd-
ligen ska vara löst. Joint degrees är något som vuxit fram i Europasamar-
betet men kan också som Leijonborg påpekade tillämpas mellan svenska 
lärosäten. I propositionen aviseras vidare 10 mkr till ett stipendieprogram 
för studentutbyte med utomeuropeiska länder, 20 mkr till internationellt 
lärarutbyte och 4 mkr till Svenska Institutet för internationell marknadsfö-
ring av svensk högre utbildning. Beträffande ansökningavgifter och studie-
avgifter för utländska studenter skriver regeringen att sådana bör införas 
och att man avser återkomma till detta. Studieavgifterna är uppenbarligen 
en mycket svårlöst fråga.

9 oktober 2009

Ranking
Times har publicerat sin årliga rankinglista över världens toppuniversi-
tet. Stockholms universitet saknas tyvärr på 200-listan vilket är tråkigt 
eftersom dessa rankinglistor läses och får stor publicitet. Vår profil med 
många studenter i förhållande till antalet lärare, en effekt av den låga 
statliga studentpengen som slår igenom särskilt på lärosäten med mycket 
humaniora-samhällsvetenskap, är en bidragande orsak till att vi inte kom-
mit med, men vi har uppenbarligen inte heller lyckats i de enkätunder-
sökningar som utgör hälften av underlaget. Vi har också jämförelsevis få 
internationella studenter. Det finns andra rankingar, t ex de från Shanghai 
och Leiden där vi lyckas betydligt bättre. KTH är med på Times-listan, 
men inte Karolinska institutet. Om våra tre lärosäten räknades som ett 
universitet är jag säker på att vi skulle hamna mycket högt på denna och 
andra rankinglistor.
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3 december 2009

Forskningssamarbete med Grekland
Vi har idag signerat och offentliggjort ett forskningsavtal med det 
grekiska företaget TEMES och Academy of Athens. Det handlar om 
klimat- och miljöforskning i medelhavsområdet finansierad av TEMES. 
Avtalet har föregåtts av ett års samtal och förhandlingar med geovetarna 
som huvudintressenter från vår sida. Förutom kontantbidrag kommer 
TEMES att bygga en station – Navarino Environmental Observatory – 
på Peloponnesos och ställa till vårt förfogande. Det handlar alltså om mer 
än bidrag till ett forskningsprojekt och geovetarna ser fram emot de nya 
möjligheterna. Jag ser det som en ny och intressant forskningsfinansiering 
och hoppas att den kommer att leda till viktig och uppmärksammad 
forskning.

16 augusti 2010
Shanghai-rankingen
Shanghai-rankingen är den mest omskrivna internationella universitetsran-
kingen. Dessa rankinglistor säger inte så mycket om kvaliteten på enskilda 
ämnen, men listorna får stor uppmärksamhet och kan inte ignoreras. Igår 
publicerades den nya listan, från Academic Ranking of World Universities, 
som är det officiella namnet på listan från Shanghai Jiao Tong University. 
University World News noterar att av de fem universitet som avancerat 
mest på 100-listan finns de tre svenska, Karolinska institutet från 50 till 
42, Uppsala universitet från 76 till 66, och Stockholms universitet från 88 
till 79, och det är ju glädjande att konstatera.

23 augusti 2010
Times ranking
Universitets- och fakultetsledningarna har idag ägnat hela arbetsdagen åt 
ett seminarium om ranking, närmare bestämt den i dagligt tal kallade Times-
rankingen, där Stockholms universitet har plats 215. Denna ranking har 
hittills utförts av företaget QS, så den korrekta beteckningen är egentligen 
Times Higher Education Supplement – QS World Universities Ranking. 
Numera har samarbetat mellan dessa båda organisationer avslutats och i 
september kommer vi att få se två nya rankinglistor ersätta den gamla, en 
från Times Higher Education Supplement som är ny med nya indikatorer, 
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och en från QS World Universities Ranking, som egentligen är en fortsättning 
på den gamla Times-listan. Dagens seminarium har bland annat lärt oss att 
vi måste arbeta mer med dataunderlaget till rankinglistorna – sannolikt 
har det på olika punkter varit ofullständigt eller till och med felaktigt 
för Stockholms universitet vilket resulterat i en sämre placering än vad 
vi borde ha. Vi har också sett att många universitet, framförallt i Asien, 
mycket aktivt arbetar med att förse rankingorganisationerna med ett rätt 
och för dem så fördelaktigt underlag som möjligt och med att förbättra 
värdet på de enskilda indikatorerna. Detta är frågor som vi själva inte har 
råd att ignorera.

16 september 2010
Times ranking och höstupptakt
Times Higher Education Supplement har publicerat sin internationella 
rankinglista och vi avancerar till plats 129. Dessa listor väcker alltmer 
uppmärksamhet. Studentkårens ordförande och vice ordförande som båda 
studerat i England vittnar om att listorna läses noggrant av de internatio-
nella studenterna. Vi behöver arbeta mer med att säkerställa att ranking-
instituten har rätt data för vårt universitet. Vi har t ex inte fått några poäng 
för ”internationell mix” och det måste vara helt fel. Höstupptakten äger 
rum i eftermiddag i Aula Magna. För er som inte har tillfälle att höra mitt 
tal så lägger jag ut det i morgon fredag under Rektors tal.

29 september 2010
Internationalisering
Den senaste tidens uppmärksamhet kring internationella rankinglistor, 
internationella studenter och studieavgifter för utomeuropeiska studenter 
har satt fokus på de internationella frågorna. Jag menar att vi måste arbeta 
ännu mer med vår internationella ställning. En arbetsgrupp under ledning 
av prorektor Lena Gerholm och med företrädare för fakulteterna arbetar 
nu med att ta fram förslag till satsningar de närmaste åren. Jag tror särskilt 
på närmare kontakter med och marknadsföring av Stockholms universitet 
via ett urval av framstående utomeuropeiska universitet med vilka vi redan 
idag har formella utbytesavtal.
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11 november 2010

Besök av Peking University
Vi har idag besök av Kinas främsta universitet, Peking University. Det är 
en delegation på 12 personer, och vi bjuder på lunch i Spökslottet. Vi har 
en hel del samarbete med Peking University, och ett av de äldsta avtalen 
i modern tid mellan detta universitet och västvärldens universitet, från 
1980. Det är andra gången Peking University med rektor i spetsen besöker 
Stockholms universitet under min tid som rektor. Det ingår i vår planerade 
internationaliseringsstrategi att fördjupa kontakterna med ett begränsat 
antal universitet i ett antal betydelsefulla länder, snarare än att bara öka 
på antalet samarbetsavtal med begränsat innehåll.

24 november 2010
Språkpolicy
Fakultetsklubben arrangerade igår en diskussion om universitetets språk-
policy. Vi har ingen officiell sådan men den är under utarbetande och vi 
räknar med att den blir klar om inte i december så i början av nästa år. 
Grundprincipen är att vi ska utveckla vår parallellspråkighet. I möjligaste 
mån ska vi utnyttja både engelska och svenska i undervisning och forsk-
ning. Bruket av andra främmande språk ska också värnas. Enligt den nya 
språklag som riksdagen antagit har myndigheterna ett särskilt ansvar för 
att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, an-
vänds och utvecklas. Det är lätt att inse att denna del av språklagen måste 
beaktas inte minst av naturvetenskaperna som till stora delar använder 
engelska som arbetsspråk. Men jag menar att vi också i ännu högre grad 
än idag måste främja bruket av engelska vid universitetet, detta för att vi 
ska kunna hävda vår internationella ställning i den globala verksamhet 
som högre utbildning och forskning utgör.

13 januari 2011
Internationalisering
Universitetsstyrelsen har som jag tidigare meddelat avsatt 19 mkr per 
år i två år för att främja internationellt forskningssamarbete. Syftet är 
att stärka vår internationella ställning. Vi utlyser medel för inbjudan av 
internationellt framstående gästforskare och postdoktorer, reseanslag för 
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forskningsinitierande aktiviteter och medel för språk- och översättnings-
stöd. Det är två ansökningstillfällen, det första redan 1 februari och det 
andra 1 april. Den korta tiden beror på att jag är angelägen om att resur-
serna snabbt ska komma till användning. De som inte hinner söka till 1 
februari – trots att det är ett enkelt ansökningsförfarande – har tillfälle 1 
april och jag lovar att vi inte ska spendera alla resurserna första omgången. 
Närmare information kommer till prefekterna och under Aktuella notiser 
på medarbetarwebben.

21 mars 2011

Rektorsbesök
Vi jobbar som bekant med internationalisering av Stockholms universitet, 
dels för att det är nödvändigt då högre utbildning och forskning verkar på 
en global arena, dels för att öka intresset för att studera vid Stockholms 
universitet även efter det att studieavgifterna införts. I detta arbete är det 
roligt att kunna ta emot delegationer av utländska rektorer som kommer 
hit för att besöka vårt universitet. Idag har jag tagit emot en delegation 
på 18 personer från Tyskland och bjudit på lunch i Spökslottet, och i fre-
dags tog prorektor Lena Gerholm emot inte mindre än 27 personer i en 
rektorsdelegation från Thailand. Vad jag förstår var de mycket nöjda med 
besöket, men den största attraktionen visade sig vara fredagens vackra 
snöfall. Vårt kalla klimat är kanske inte bara till nackdel när det gäller att 
locka hit besökare och studenter från varmare länder.

15 augusti 2012

Internationalisering  
av humaniora-samhällsvetenskap
Svensk humaniora och samhällsvetenskap är alldeles för provinsiell skriver 
Bo Rothstein idag på DN Debatt. Jag måste hålla med även om det långt 
ifrån gäller alla ämnen. Men visst finns det en förbättringspotential. Även 
om forskningen behandlar svenska fenomen och företeelser måste den 
vara av sådant intresse att den kan uppmärksammas internationellt. Det 
är också ofta fallet men jag menar att många forskare inom humaniora-
samhällsvetenskap skulle kunna intensifiera sin internationella publicering 
utan att för den skull behöva ändra sin forskningsinriktning. Ett exempel 
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på ett samhällsvetenskapligt ämne som håller hög internationell klass är 
nationalekonomi. Jag har just läst Assar Lindbecks memoarer som kom ut 
igår. Han är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och 
var under många år föreståndare för Institutet för internationell ekonomi 
vars femtioårsjubileum snart uppmärksammas med en internationell kon-
ferens och publika föreläsningar. Assar Lindbeck har listat 10 ledstjärnor 
för institutet. Jag instämmer och citerar de fyra första. De bör följas av 
alla institutioner och institut.
 – Ett forskningsinstitut ska sikta på att nå den internationella forsknings-

fronten.
 – För att uppnå den ambitionen ska forskningen publiceras internatio-

nellt.
 – Det är viktigt att ha framstående utländska gästforskare vid institutet.
 – Varje forskare bör utveckla sitt eget internationella nätverk.

1 oktober 2012

Internationalisering
Som framgår av pressmeddelande idag satsar Stockholms universitet 100 
milj kr på att stärka våra internationella relationer. Tillsvidareförordnade 
lärare kommer att kunna söka sabbatsterminer för forskningsvistelse vid 
utländskt universitet. Vi har i satsningen reserverat medel för en början 
med 50 sabbatsterminer, men programmet är tänkt att fortsätta. Utländska 
nyblivna doktorer kan söka postdoktorvistelse vid Stockholms universi-
tet, 25 postdoktoranställningar utlyses. Båda dessa utlysningar kommer 
inom kort. Vi tillsätter en styrgrupp för att utveckla samarbetet med sju 
utländska universitet och en projektgrupp för att inrätta ett Institut för 
avancerade studier. Dessa två grupper disponerar vardera 10 milj kr för 
lämpliga satsningar. Vidare anställer vi några internationella forskare som 
föreslagits som Wallenberg Academy Fellows och premierar institutioner-
na med 50000 kr för varje rekryterad internationell student som betalt 
studieavgift.
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Resor 

Jag företog som rektor ett antal resor huvudsakligen för att besöka universitet 
utanför Europa. Syftet var att etablera eller förlänga utbytesavtal, och rent 
allmänt att marknadsföra Stockholms universitet internationellt. De flesta 
resorna planerades åtminstone ett halvår i förväg och jag reste alltid med en 
delegation på ett par personer. Ofta var någon dekan eller några professorer 
med på resan. 

Resorna inom Europa var få, jag var tvungen att göra en prioritering och då 
kom andra länder före. Jag reste dock ett par gånger till möten med UNICA 
som är ett nätverk av europeiska huvudstadsuniversitet. Det finns många olika 
internationella universitetsnätverk och Stockholms universitet är med i flera. 
Jag tyckte dock inte jag hade tid med dessa nätverksmöten, UNICA var enda 
undantaget.

Den första utlandsresan hösten 2004 gick till UNICAs möte i Bratislava. I 
januari 2005 reste jag till Moskva och Lomonosov-universitetets 200-årsjubi-
leum. Skillnaden mellan de stora universiteten i Moskva och S:t Petersburg, 
som jag besökte ett år senare och som kommenteras i bloggen, var markant. I 
Moskva var det fortfarande en sovjetisk framtoning. Alla talade ryska, vi fick ha 
tolk och till måltiderna serverades vodka. I S:t Petersburg talade alla engelska 
och till måltiderna fick vi rödvin. 

Den första större planerade resan gick till Kina i maj 2005. Hela universitets-
ledningen var med och vi besökte bland annat de två förnämsta universiteten, 
Peking University och Fudan University. Då firades vårt 25-åriga utbytesavtal 
med Peking University. När Kina öppnades upp efter kulturrevolutionen och 
skulle etablera kontakt med västvärldens universitet vände man sig först till 
Stockholms universitet, kanske beroende på Sveriges neutralitet men säkert 
också på vår starka forskning i kinesiska.

En viktig resa gick i IVAs regi till Indien i november 2005. I den resan deltog 
ett stort antal framstående företrädare för svenska näringslivet vilka jag lärde 
känna, till exempel Stefan Persson som stödde vår satsning på modevetenskap 
och Lars Nyberg som senare utsågs till ledamot av universitetsstyrelsen innan 
han blev chef för Telia. Av någon anledning blev inte denna resa kommenterad 
i bloggen, men alla längre utlandsresor 2006–2012 är med. 
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20 mars 2006
Besök i S:t Petersburg
Jag besökte i fredags tillsammans med prorektor, förvaltningschef, deka-
nerna och flera forskare universitetet i S:t Petersburg. Vi har ett centralt 
avtal med S:t Petersburgs universitet sedan 1967. Det är vårt äldsta cen-
trala universitetsavtal. Under början av 1990-talet hjälpte vi S:t Peters-
burgs universitet med att införa en modern universitetsadministration. 
Vi har flera pågående samarbeten på forskarnivå. S:t Petersburgs univer-
sitet arbetar liksom vi med Bolognaprocessen och planerar för masterut-
bildningar också på engelska. Vi har ett gemensamt intresse att utveckla 
studentutbytet. Syftet med vårt besök vid S:t Petersburgs universitet är 
dock mer långsiktigt än att bara diskutera de närmaste årens utbyte. S:t 
Petersburg är en mycket stor stad i ett mycket stort land. S:t Petersburgs 
universitet har en lång akademisk tradition och ett antal framstående 
forskningsverksamheter. Även om det idag inte är bland Europas främsta 
finns förutsättningarna för att det långsiktigt kommer att inta en mycket 
mer framträdande position.

3 november 2006
UNICA
Jag har varit i Riga 2–3 november för att delta i det årliga mötet med UNI-
CA, ett nätverk för huvudstadsuniversiteten i Europa. Mötet – General 
Assembly – arrangerades denna gång alltså av Lettlands universitet i Riga. 
UNICA driver ett antal aktiviteter, bland annat ett Bologna-laboratorium 
som samlades vid Stockholms universitet i april i år. Vi har också genom 
Forskningsservice tagit initiativ till ett UNICA-nätverk för information om 
EU-finansiering av forskning.

3 augusti 2007
Resor
En vecka kvar på semestern. Sedan börjar höstterminens aktiviteter, för 
min del med ett antal längre resor. Den 12–29 augusti reser jag tillsammans 
med en delegation från Stockholms universitet till Singapore, Hongkong, 
Shanghai, Brisbane och Tokyo. Den 18–24 oktober planerar jag att besöka 
ett antal universitet i USA. Båda dessa resor handlar om att upprätta och 
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förnya samarbetsavtal med olika universitet. Den 10–15 november med-
följer jag tillsammans med ett antal andra universitetsrektorer på Ingen-
jörsvetenskapakademins resa till Gulfstaterna. Jag kommer att rapportera 
på bloggen i den mån det finns tid och tillgång till internet. Det är många 
som redan nu – det är god framförhållning! – frågar om jag har möjlig-
het att delta i olika aktiviteter under hösten. E-postförfrågan till rektor@
su.se är bra, det går också att kolla min almanacka med min sekreterare.

14 augusti 2007
Hongkong
Jag har nu tillsammans med SUs delegation varit två dagar i Hongkong 
och besökt Hongkongs två största och mest välrenommerade universitet, 
University of Hongkong och Chinese University of Hongkong. Vi har ut-
bytesavtal med båda dessa universitet. Universiteten är ungefär likstora, 
de har en något större budget än SU, drygt 4 miljarder vardera, men färre 
studenter, drygt 20000 vardera. Vi har träffat universitetsledningarna och 
lyssnat till presentationer av universiteten och deras framtidsstrategier. 
Det är påfallande likheter med vår egen framtidsvision, med betoning 
på kvalitet och internationalisering. Det finns en stark medvetenhet om 
universitetens internationella ställning, särskilt som det uttrycks i de in-
ternationella rankinglistorna.

Vi har fört en hel del diskussioner om akademisk engelska. Situationen 
här påminner om den hos oss, där en stor del av studenterna och lärarna 
inte har engelska som modersmål. University of Hongkong har arbetat 
mycket med detta genom sitt English Centre. Samarbetet mellan dem och 
vår Engelska institution kommer att intensifieras. Bland annat kommer fö-
reståndaren för deras English Centre, professor David Nunan, till SU som 
gästprofessor nästa år. Samarbetet har kommit till stånd genom prefekten 
för Engelska institutionen, professor Kingsley Bolton som är med i SUs 
delegation och som tidigare verkat vid University of Hongkong i 23 år.

16 augusti 2007
Kina
Vi har universitetsgemensamma avtal med fem universitet och en akademi 
i Kina (exklusive Hongkong och Taiwan): Peking University, Fudan Uni-
versity, Jilin University, Renmin University of China, Shanghai Jiao Tong 
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University (som gör den beryktade ranking-listan, se senast Ny Teknik om 
detta) samt Chinese Academy of Social Sciences. För två år sedan var jag 
med en delegation från SU i Beijing och Shanghai. Igår besökte jag och 
SUs delegation Guangzhou (tidigare Kanton) som ligger nära Hongkong. 
I Guangzhou finns det stora Sun Yat-Sen University, som har avtal med 
Karolinska och i samband därmed besökte SU förra året. Sun Yat-Sen 
University är intresserat av utbyte med SU i första hand på språkområdet. 
Engelska institutionen kommer att fortsätta gårdagens diskussioner med 
dem. Mitt huvudsakliga intryck av detta besök i Kina är att det inte längre 
är ett fattigt land. Även om där finns fattiga människor är den växande 
rikedomen och det materiella framåtskridandet mycket påtagligt. Univer-
siteten är också på mycket stark frammarsch, välutrustade och med många 
lärare och forskare utbildade vid framstående universitet utomlands. Vi 
behöver goda relationer med Kinas universitet inför framtiden.

19 augusti 2007

Singapore
På vår resa har vi nu också avverkat Singapore där vi blev storslaget 
mottagna av National University of Singapore (NUS). Det är Singapores 
största universitet och Singapore har satsat ordentligt på sitt universitet. Vi 
har tidigare haft avtal om studentutbyte genom Juridiska och Företagseko-
nomiska institutionen. Avtalet blev nu uppgraderat till universitetsavtal. Vi 
träffade också två nyanlända utbytesstudenter från Juridiska institutionen 
vid SU. NUS har också avtal med övriga stora svenska universitet och ett 
särskilt samarbete med KTH för att introducera studenterna i Europas 
respektive Asiens näringsliv.

24 augusti 2007

Australien
Svenska studenter vill gärna studera i Australien. Vi arbetar därför på att 
utöka vårt studentutbyte med australiska universitet. Vi har idag universi-
tetsgemensamma avtal med sju australiska universitet. Jag är nu på besök 
i Brisbane där vi sedan tidigare har avtal med Griffith University och i 
och med detta besök också med University of Queensland. Det är intres-
sant att se hur många utländska studenter dessa australiska universitet tar 
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emot, flera tusen från Asien men också från Europa, över 100 från Sverige 
vid Griffith University. De flesta av dessa studenter reser hit som s k free 
movers (genom eget arrangemang, inte genom utbytesprogrammen) och 
betalar då också en studieavgift på 75–100 tusen kr per år. Studieavgif-
terna utgör en betydande inkomstkälla för universiteten och bidrar till 
att man kan hålla en hög standard. Det betyder dock inte att jag rekom-
menderar detta som en lösning för svenska universitet. I första hand vill 
jag se att staten höjer studentpengen till en rimlig nivå. Våra resurser för 
grundutbildningen är alltför snålt tilltagna inte minst i ett internationellt 
perspektiv.

27 augusti 2007

Japan
Jag har nu kommit till sista landet på denna resa, Japan. Första anhalten 
här är Tohoku University som idag firar sitt 100-årsjubileum. I morgon 
träffar jag rektor för University of Tokyo där vi ska förnya vårt avtal. 
Därefter är det dags för mig att vända hemåt, men Åke Nagrelius som är 
vår senior advisor för internationellt utbyte och som varit med på hela 
resan samt professor Osamu Terasaki fortsätter till Kyushu University 
med vilket vi just tecknat ett utbytesavtal. Vi har nu en bra täckning med 
samarbetsavtal i Japan, med nio universitet. De japanska universiteten har 
helt andra resurser framförallt för naturvetenskap och teknik än vi har och 
därmed också mycket framstående forskning av intresse för oss. Tohoku 
University med 18000 studenter har en budget på cirka 7 miljarder kr. Det 
är hälften så många studenter men dubbelt så mycket pengar som vi har. 
Men vi ligger före på andra plan, t ex öppenhet och jämlikhet. Det säger 
Osamu Terasaki, som tidigare var vid Tohoku University men som numera 
är professor i strukturkemi vid Stockholms universitet. Han har varit till 
stor hjälp med våra japanska och kinesiska kontakter.

19 oktober 2007

Yale University
Jag befinner mig på resa i USA tillsammans med dekanus för humanis-
tiska fakulteten Gunnar Svensson, Patricia Shaughnessy från Juridicum 
och Tom Morell från Forskningsservice. Första anhalten är Yale Univer-
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sity där vi haft ett fullt dagsprogram. Det är intressant att se hur man 
resonerar på ett amerikanskt elituniversitet. Grundutbildningsstudenterna, 
undergraduates, är förhållandevis få, drygt 5000, och antas efter en om-
fattande procedur med intervjuer av alla kandidater. Många tas in från 
andra länder, framförallt Kina. Alla undergraduates ska bo på campus, 
det hör till utbildningen. Fokus är på ledarskap, man talar om att utbilda 
framtidens ledare. Något studentutbyte förekommer inte annat än genom 
summer schools. Nu har Yale’s rektor emellertid lanserat en ny plan, The 
Internationalization of Yale University. Låter det bekant? I denna plan 
diskuteras att ta emot studenter från andra universitet och möjligheten för 
Yale-studenter att läsa kurser vid utländska universitet och få dessa kurser 
tillgodoräknade i sin examen. Vi har fört inledande samtal om ett framtida 
sådant samarbete mellan Yale och Stockholms universitet.

23 oktober 2007

Vanderbilt University
Nästa anhalt på USA-resan är Nashville, Tennessee. Här finns Vanderbilt 
University, ett privatfinansierat universitet med ungefär 11000 studenter 
och en årsbudget på drygt 2 miljarder dollar. Även här har vi blivit mycket 
väl mottagna och vi har vid besöket tecknat ett nytt studentutbytesavtal. 
Vanderbilt ville också diskutera ytterligare avtal om lärar- och forskarut-
byte och jag fick intrycket att man verkligen var intresserad av utökade 
kontakter. Av särskilt intresse för oss är Vanderbilt’s Peabody College, 
som tillhör USAs högst rankade inom lärarutbildningen. Peabody College 
var tidigare en separat utbildningsinstitution men inordnades år 1979 i 
Vanderbilt University. Stor vikt läggs vid utbildningens kvalitet med små 
undervisningsgrupper och en student/faculty ratio på 9: 1. Det är svårt 
att matcha med den svenska studentpengen. Vi träffade också två svenska 
free movers som läser vid Vanderbilt’s Law School för vilket de betalar 
en studieavgift på cirka 35000 dollar per år. Beträffande studieavgiften 
har man ett omfattande stipendiesystem för studenter som inte har råd. 
Man är noga med att påpeka att alla ska möjlighet att komma in även 
om man inte kan betala avgiften. Fundraising-avdelningen sysselsätter 200 
personer och man har ett adressregister med 75000 alumner som ständigt 
bearbetas med uppmaningar att stödja sitt gamla universitet.
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24 oktober 2007

University of Michigan
Sista anhalten på vår resa var University of Michigan at Ann Arbor. Även 
här har vi diskuterat studentutbyte. Ann Arbor tvekar inför att teckna 
nya utbytesavtal. De egna studenterna är inte särskilt benägna att stu-
dera en eller två terminer utomlands varför det uppstått en stor obalans 
i deras pågående utbytesavtal. Det framgick av våra diskussioner att de 
amerikanska studenternas tveksamhet till stor del beror på okunskap om 
förutsättningar och möjligheter för utlandsstudier. Diskussionerna slutade 
med att vi ändå ska försöka åstadkomma ett studentutbytesavtal men då 
förenat med en riktig informationskampanj om Stockholms universitet. 
Jag tror att vi behöver förbättra vår information också på många andra 
utländska universitet. – Varför besökte vi just dessa tre amerikanska uni-
versitet? Vi har utbytesavtal med fem andra i USA men tyckte att vi kunde 
behöva fler. Efter inledande sonderingar med ett antal universitet blev det 
så besök vid just dessa tre.

13 november 2007

Saudiarabien
Jag är på Ingenjörsvetenskapsakademiens studieresa med ett antal rek-
torskolleger till Saudiarabien och Förenade arabemiraten och har först 
varit två dagar i Riyadh där vi besökt universitet och forskningsinstitut. 
Vi har blivit mycket artigt och professionellt emottagna av saudierna, alla 
iförda sina traditionella dräkter. Önskan om samarbete är klart uttalad. 
Pengar finns, som väntat. Alla här med doktorsexamen har fått den i USA 
och nu vill man bygga upp universitet med amerikansk eller västerländsk 
standard, i ett samhälle med en helt annan kultur. Det kan inte bli lätt. Min 
reflexion är att excellenta universitet inte går att köpa, hur mycket pengar 
man än har. De växer fram och måste vårdas under lång tid. Något utbyte 
med Stockholms universitet kan jag knappast tänka mig. Saudierna är 
naturligtvis välkomna till oss för att ta del av våra engelskspråkiga utbild-
ningar eller etablera forskningssamarbete med de av våra forskare som är 
intresserade, men vi kan ju inte skicka lärare och studenter till universitet 
där man inte får umgås med eller undervisas av det motsatta könet och 
där statsreligionen ingår som ett obligatoriskt moment i undervisningen.
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15 november 2007

Förenade arabemiraten
Hemma igen efter två dagar i Saudiarabien och ytterligare två dagar med 
studiebesök vid högskolor och forskningsinstitut i Dubai och Abu Dhabi 
i Förenade arabemiraten. Skillnaden mot Saudiarabien är enorm. Dubai 
och Abu Dhabi liknar mer Singapore eller Hongkong. Även om studen-
terna ännu är uppdelade på manliga och kvinnliga colleges så finns också 
mixed colleges och fler planeras. Inga religiösa inslag i utbildningen. Lä-
rarna kommer huvudsakligen från utlandet och är utbildade i USA el-
ler Europa. Lokaler och utrustning håller högsta tänkbara standard, nya 
flotta lokaler med jättelika dataskärmar och datorer överallt. Ändå är det 
något som fattas, en riktig akademisk miljö, som vi har hos oss och på 
andra etablerade universitet. Den kan man inte bara köpa in. – Denna 
höst har det av olika anledningar blivit flera långresor, Kina, Hongkong, 
Singapore, Australien, Japan, USA, och så denna resa. Framförallt har det 
gett mig perspektiv på Stockholms universitet. Vi behöver utveckla vår 
internationaliseringsstrategi ännu mer, välja vad vi ska göra och inte göra. 
Nu blir det inga fler långresor förrän nästa höst. Det blir fullt upp med 
institutionsbesöken istället.

29 oktober 2008

Mexico
Höstens rektorsresa går till Mexico, Argentina och USA. Delegationen be-
står förutom jag själv av Åke Nagrelius Forskningsservice, Caroline Berg-
ström Studentavdelningen, Mona Rosendahl Latinamerikainstitutet, m fl. 
Syftet är som vanligt att etablera, förnya och effektivisera utbytesavtal med 
goda utländska universitet. Förutom framstående engelskspråkiga univer-
sitet i flera olika länder söker vi också samarbete med ledande universitet 
i stora länder med undervisning på andra språk. I Mexico finns ett av 
världens största universitet, Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), med en kvarts miljon studenter. UNAM är en jättelik nationell 
institution med mängder av verksamheter. Olympiastadion från 1968 till-
hör t ex UNAM. Vi har haft tillfälle att besöka Estacion Los Tuxtlas med 
ett fantastiskt regnskogsreservat. Vi har också undertecknat ett utökat 
utbytesavtal. Det innefattar förutom studentutbyte möjlighet för forskare 
att besöka UNAM och få bostad ordnad och betald. I Mexico City finns 
också Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), som är en 
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framstående fackhögskola med inriktning på ekonomi, sociologi och an-
dra samhällsvetenskaper samt en del ingenjörsutbildningar. Vi har förnyat 
vårt redan väl fungerande utbytesavtal med ITAM. Flera studenter från 
Stockholms universitet har läst vid ITAM och är nöjda med utbildningen.

31 oktober 2008

Argentina
Vi har nu kommit vidare på vår resa, till Buenos Aires och La Plata i 
Argentina. Universidad de Buenos Aires (UBA) är lika stort som UNAM 
i Mexico City. Vi hade tidigare inget utbytesavtal med något universitet i 
Argentina men nu finns det ett sådant. Ryktet om vårt besök har spridit 
sig och idag är vi inbjudna till Universidad Nacional de La Plata (UNLP), 
som är ett stort forskningsuniversitet nära Buenos Aires. Här har vi bland 
annat träffat rektor som är intresserad av att utöka kontakterna med 
Stockholms universitet. Rektor för UNLP är arkitekt och visade sig väl 
bekant med t ex Aula Magna vid Stockholms universitet.

4 november 2008

Florida
Vi har idag besökt University of Florida i Gainesville, ett statligt universitet 
ungefär lika stort som Stockholms universitet och ett av de mest välrenom-
merade statliga universiteten i USA. Syftet är även här att åstadkomma 
ett utbytesavtal och det visar sig att det kräver ett besök. Amerikanerna 
vill gärna diskutera flera aspekter i detalj innan avtalet skrivs på. De utser 
också en särskild institution för att utveckla avtalet och i detta fall är de-
ras Department of Chemistry utvalt. Dekanus Stefan Nordlund har varit 
med på dagens diskussioner. En intressant detalj jag lärt mig idag är att 
sportdrycken Gatorade är utvecklad här, och namnet kommer från (alli)
gators och universitetets fotbollslag, the Gators. Vi har lyckats pricka in 
vårt besök precis på presidentvaldagen. Uppenbart är att Obama har ett 
starkt stöd i akademiska kretsar i USA. Nu ska vi följa valvakan innan det 
är dags för hemresa i morgon.
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4 mars 2009

Indien
Jag är med en delegation från Stockholms universitet i Delhi i Indien för 
att teckna ett utbytesavtal med Jawaharlal Nehru University och disku-
tera ett eventuellt avtal med University of Delhi. Sistnämnda universitet 
är ett av de största och mest välrenommerade universiteten i Indien. Det 
förstnämnda är ett yngre och mindre universitet men med hög kvalitet i 
forskningen. Med Jawaharlal Nehru University har vi redan flera samar-
beten på institutionsnivå och de samlas nu i ett universitetsavtal. Hittills 
har vi inte haft några universitetsavtal med Indien, vilket är en brist med 
hänsyn till landets storlek och engelskspråkiga universitet, och med tanke 
på hur många avtal vi har med Kina och andra asiatiska länder är det 
hög tid för avtal också med Indien. Det blir en kort resa denna gång, jag 
vänder hem på lördag.

22 oktober 2009
Grekland
Jag befinner mig tillfälligtvis i Grekland för att med en delegation bestå-
ende av dekanus och prodekanus för naturvetenskapliga fakulteten m fl 
utveckla möjligheterna till framtida samarbete inom klimat- och miljö-
forskning i Medelhavsområdet. Stockholms universitets klimat- och mil-
jöforskare är verksamma på ett stort antal platser på alla kontinenter men 
ser här nya möjligheter i denna del av världen. Vi återkommer senare med 
mer information.

10 februari 2010
Utlandsresor
Jag reser till Grekland i eftermiddag för att i morgon diskutera och offent-
liggöra vårt samarbete med det grekiska företaget TEMES om klimat- och 
miljöforskning vid Medelhavet. I mars planerar jag att göra korta besök 
vid University of Cape Town och eventuellt University of Buenos Aires. Då 
handlar det om att få till stånd utbytesavtal och för att få det att fungera 
krävs oftast personliga besök. Annars är jag restriktiv med utlandsresorna. 
Inbjudningarna är många men det måste bli nej tack till de flesta.
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23 mars 2010

Sydafrika
Jag befinner mig i Sydafrika och har idag träffat rektor för University 
of Cape Town. Vi har nu tecknat ett samarbetsavtal med studentutbyte 
som ger våra studenter en möjlighet att inom ramen för sin utbildning 
vid Stockholms universitet läsa en termin eller två vid University of Cape 
Town vilket får betecknas som Afrikas främsta universitet. Det har tagit 
ganska lång tid att förhandla fram detta avtal och jag är glad att det nu är 
i hamn. I morgon reser jag till Buenos Aires där jag innan jag återvänder 
hem ska hålla en föreläsning vid landets vetenskapsakademi. Jag har na-
turligtvis noterat att autonomipropositionen lagts fram idag, men jag får 
återkomma i morgon när jag hunnit läsa igenom propositionen.

28 september 2010

Greklandssamarbete
Jag besöker just nu Costa Navarino på Peloponnesos i Grekland. Här ska 
Stockholms universitet tillsammans med Academy of Athens inrätta en 
forskningsstation, Navarino Environmental Observatory, finansierad av 
det grekiska företaget Temes som utvecklar ekologisk turism i området. 
Temes stöder också forskningen vid Stockholms universitet med 2.5 mkr 
per år. Jag har tittat på kontoren och platsen där förläggning för besökande 
studenter och forskare ska uppföras. Det är framförallt våra geovetare som 
är engagerade i projektet. Jag kan också konstatera att platsen är utmärkt 
för t ex fältkurser i mediterran flora och vegetation. Som forskarassistent 
i botanik vid Stockholms universitet på 1970-talet höll jag flera sådana 
kurser.

30 oktober 2010

UNICA
Jag befinner mig i Wien på UNICAs General Assembly som äger rum på 
Wiens universitet. UNICA är ett nätverk av cirka 40 huvudstadsuniver-
sitet i Europa. UNICA arrangerar samarbetsprojekt och seminarier kring 
olika frågor, t ex om internationalisering vid ett seminarium idag eller om 
Bolognaprocessen där Stockholms universitet fungerade som värd för ett 
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seminarium förra året. Grundtanken med Bolognaprocessen är att öka 
rörligheten inom Europa och möjligheten för studenterna att byta lärosäte, 
särskilt när de ska påbörja en masterutbildning. Det är viktigt för vårt 
universitet att många europeiska studenter nu får kunskap om och väljer 
att söka till våra många masterutbildningar.

28 maj 2011

University of Washington Seattle
University of Washington i Seattle är ett av våra tilltänkta 30 partneruni-
versitet med vilka vi hoppas kunna fördjupa samarbetet i syftet att göra 
Stockholms universitet mer internationellt känt och attraktivt för utländ-
ska studenter, lärare och forskare. Jag är här på några dagars besök och 
har signerat ett nytt avtal, träffat studenterna som läser svenska, talat vid 
ett seminarium om ”The University and the City”, besökt Department of 
Scandinavian Studies och Department of Atmospheric Chemistry, mm. 
Forskarna vid sistnämnda institutioner har mycket goda relationer till 
kolleger vid Stockholms universitet och jag hoppas att dessa forskare ska 
kunna hjälpa oss att sprida kunskap om vårt universitet inom hela Uni-
versity of Washington. Campus är omfattande och jag slås av hur många 
stora institutionsbyggnader som visar sig vara helt och hållet finansierade 
med privata donationer. Siffrorna på ekonomisk omsättning och andra 
resurser är imponerande, men jag får ändå konstatera att vi står oss väldigt 
väl när man tänker på att den relevanta jämförelsen mellan Seattle och 
Stockholm är mellan å ena sidan University of Washington och å andra 
sidan Stockholms universitet, Karolinska institutet och KTH tillsammans. 
Ikväll blir det båttur med middag ombord på svenske konsulns båt.

31 maj 2011

University of British Columbia Vancouver
Resan har gått vidare från Seattle till Vancouver och University of British 
Columbia, ett mycket välrenommerat och högt rankat universitet. I mot-
sats till University of Washington i Seattle har vi inget avtal med University 
of British Columbia i Vancouver och jag är här tillsammans med våra 
handläggare av internationella kontakter för att sondera möjligheterna. 
Här finns liksom i Seattle undervisning i svenska och det visar sig att in-
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tresset för att studera vidare i Sverige och då gärna i huvudstaden, dvs i 
Stockholm, är stort. Jag hoppas att vårt besök leder till ett avtal, men det 
återstår att se. Just nu talar dock alla om den nära förestående Stanley 
Cup-finalen…

1 juni 2011

Utbildningsmässa i Vancouver
I Vancouver pågår nu en stor utbildningsmässa NAFSA, som jag inte vet 
vad det betyder, men mässan är till för universitet som vill marknadsföra 
sin utbildning till andra universitet – det handlar alltså om samarbeten 
och studentutbyte – och besökarna består av internationella handläggare 
vid lärosätena, inte studenter. Sverige har en monter som arrangeras av 
Svenska institutet och 13 universitet har personal på plats, det är över 
50 handläggare från de svenska universiteten här i fem dagar. Själv har 
jag tagit tillfället att titta på mässan idag, innan hemresan ikväll. Mässan 
fungerar som en årlig mötesplats för handläggarna, för att följa upp och 
förnya avtal och diskutera gemensamma angelägenheter, partnervård som 
någon kallade det. Vi har Karin Granevi och Elisabet Idermark på plats 
och de kommer de närmaste dagarna att träffa ett stort antal kolleger från 
våra olika partneruniversitet.

15 november 2011

Kina
Höstens rektorsresa går till Kina. Jag är här hela veckan med en delega-
tion på 10 personer från Stockholms universitet. Vi besökte igår Peking 
University och idag Tsinghua University i Beijing. Vårt utbytesavtal med 
Peking University är över 30 år gammalt, med Tsinghua University har 
vi inget centralt avtal, däremot inom juridik. Inom vårt internationalise-
ringsprogram Stockholm University Academic Initiative har vi identifierat 
Tsinghua University som en potentiellt intressant partner och vi har blivit 
synnerligen väl mottagna. Jag har hållit en föreläsning om universitetens 
roll i ett globalt perspektiv och vi har haft välbesökta informationsmö-
ten för studenterna om våra masterutbildningar. Jag har även informerat 
kinesiska företag om Stockholms universitet vid en lunch arrangerad av 
Svenska Handelskammaren. I morgon fortsätter vi till norra Kina och 
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Jilin University med vilket vi tecknade avtal för ett par år sedan, på deras 
initiativ. Det avtalet har sitt speciella värde eftersom det innebär att vi kan 
skicka hela grupper av studenter som studerar kinesiska vid Stockholms 
universitet till Jilin för en tid av studier på plats i Kina. Rektorsresan av-
slutas i Shanghai med besök på Fudan University och Nordic Centre vid 
detta universitet.

24 april 2012

Cornell University
Vårens rektorsresa går till USA. Första anhalten är prestigefyllda Cornell 
University. Vi har rätt omfattande samarbete inom flera områden; miljö-
forskning, biologi och sociologi är några exempel, och vår delegation har 
idag sammanträffat med flera av Cornells forskare inom dessa områden. 
Dessa kontakter är en bra grund för ett fördjupat samarbete och jag räknar 
med att vårt besök snart kommer att resultera i ett universitetsövergri-
pande avtal om student- och forskarutbyte.

25 april 2012

Seminarium i Washington
Svenska ambassaden i Washington D.C. har Education and Innovation 
som tema i år och har idag arrangerat ett seminarium med rubriken The 
Future Challenges of Universities – New Innovative Partners. Särskilt in-
bjudna inledare till seminariet var Karolinska institutet, KTH och Stock-
holms universitet – rektorerna för de tre lärosätena är med delegationer 
här denna vecka för att planera utvecklat samarbete med University of 
Illinois. Vid seminariet på ambassaden fick vi tillfälle att tala om stock-
holmsuniversitetens gemensamma styrka för en särskilt inbjuden publik 
av alumner och representanter för ett antal amerikanska universitet. Jag 
noterar att de senare blir alltmer intresserade av fördjupade kontakter 
med utländska universitet – internationalisering står precis som hos oss 
högt på agendan.
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27 april 2012

University of Illinois
Sista anhalten på denna veckas USA-resa är University of Illinois, som 
inbjudit delegationer från KTH, Stockholms universitet och Karolinska 
institutet. Vi är alltså här med ett 20-tal personer inklusive alla rekto-
rerna från de tre stockholmsuniversiteten för att diskutera ett samarbete 
mellan de fyra lärosätena. Representanter för Svenska institutet, svens-
ka ambassaden i Washington och länsstyrelsen i Stockholm är också på 
plats. Amerikanerna har arrangerat ett digert tvådagarsprogram och vi 
har kunnat konstatera att det finns många intressanta kopplingar utöver 
de samarbeten som redan existerar. Bland annat finns här ett Institute for 
Genomic Biology som i hög grad liknar vårt Science for Life Laboratory. 
Detta är första gången som KTH, Karolinska institutet och Stockholms 
universitet uppträder tillsammans i ett internationellt samarbete. Jag räk-
nar med att samarbetet ska bidra till att göra stockholmsuniversitetens 
varumärken ännu starkare och utöka möjligheterna för studentutbyte i 
båda riktningarna.

6 september 2012

Helsingfors
Universitetsledningen är idag och i morgon på besök vid Helsingfors uni-
versitet. Vi kommer att informera oss om deras verksamhet – jag tycker 
det bör finnas goda anledningar till ett utökat samarbete med de likheter 
som finns i profil och läge i respektive huvudstad – men erfarenhetsutbyte 
i en rad specifika frågor står också på agendan, universitetspedagogik, 
lärarutbildning, språkutbildningar, sommarskolor, internationalisering, 
fundraising. Ikväll blir det middag med Helsingfors universitetsledning.
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Indirekta kostnader  
och full kostnadstäckning 

Frågan om hur stort påslag universiteten ska lägga på externa forskningsbi-
drag sköt fart i början på 1990-talet då påslaget höjdes till 12 %. Det orsakade 
stora protester från forskarsamhället. Jag själv hörde till dem som protestera-
de. När jag tillträdde som rektor var påslaget 35 % för de flesta externa bidrag 
och skulle täcka indirekta kostnader för administration, lokaler mm. Samtidigt 
pågick i Sveriges Universitets- och Högskoleförbunds SUHFs regi en utredning 
för att ta fram en modell för beräkning av de indirekta kostnadernas storlek.  

Arbetet leddes av SUHFs dåvarande ordförande Bo Sundqvist, rektor för 
Uppsala universitet, och bedrevs i samarbete framförallt med Wallenbergs-
stiftelserna och deras revisor Stephan Tolstoy, men även med medverkan från 
Vetenskapsrådet och Riksbankens jubileumsfond. När Bo Sundqvist lämnade 
rektorsposten fick jag som ledamot av SUHFs styrelse ta över som ordförande 
i arbetsgruppen. Arbetet resulterade i den så kallade SUHF-modellen för be-
räkning av indirekta kostnader. Ann-Kristin Mattsson från Lunds universitet 
gjorde det största arbetet med att färdigställa modellen och hon författade 
också två läsvärda skrifter i frågan, SUHF-modellen i verkligheten och Full kost-
nadstäckning i verkligheten. 

Som SUHFs talesman i frågor om full kostnadstäckning lade jag ner mycket 
tid på att få såväl forskarsamhället som externfinansiärerna att förstå och 
acceptera modellen och övertyga de senare om att bidra till full kostnadstäck-
ning fullt ut. Detta finns skildrat i blogginläggen. Det var en stor seger när 
regeringen i regleringsbreven till de statliga forskningsfinansiärerna föreskrev 
att de ska följa redovisningsmodellen och ge bidrag med full kostnadstäck-
ning. Så långt har vi ännu inte nått med alla finansiärer. Tyvärr är okunnighe-
ten om de indirekta kostnaderna och om redovisningsmodellen fortfarande 
stor hos många offentliga och privata forskningsfinansiärer.
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3 augusti 2006

RJs omkostnadspåslag
Riksbankens jubileumsfond (RJ) har i dagarna meddelat att man i fortsätt-
ningen inte accepterar ett högre omkostnadspåslag än 20 % på de bidrag 
man beviljar. Detta står i kontrast till den överenskommelse som tecknats 
mellan SUHF och forskningsråden och flera andra forskningsfinansiärer, 
vilka beviljar ett omkostnadspåslag om 35 %. RJ motiverar sitt beslut med 
att deras forskningsprojekt normalt inte kräver laboratorier eller annan 
dyrbar utrustning och att EU tillämpar 20 % omkostnadspåslag. Men 
Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap, som 
finansierar samma typ av forskning som RJ, beviljar 35 % påslag och alla 
är överens om att EUs låga påslag är ett problem.

Ett lägre omkostnadspåslag innebär att universitetet och närmast be-
rörd institution måste stå för en större andel av projektets indirekta kost-
nader. Det betyder att universitetets och institutionernas eget manöverut-
rymme för att planera forskningens inriktning minskar. Externfinansiären 
kan som RJ också påpekar därmed finansiera fler projekt och får därmed 
ett större inflytande över forskningens inriktning. I första hand måste nu 
fakultetsanslagen höjas så att det kan skapas en bättre balans mellan dessa 
och de externa forskningsbidragen. RJ borde också ta sitt ansvar för forsk-
ningsprojektens indirekta kostnader och jag beklagar att RJ inte velat 
ansluta sig till den breda överenskommelse som tecknats mellan SUHF 
och andra stora externfinansiärer.

1 november 2006

RJs forskningsbidrag
Riksbankens jubileumsfond (RJ) har beslutat om nya forskningsbidrag. 
För Stockholms universitet handlar det om närmare 12 miljoner till åtta 
projekt. RJ har också som tidigare meddelats frångått överenskommelsen 
om 35 % omkostnadspåslag och sänkt detta till 20 % inklusive högsko-
lemomsen på 8 %. Sveriges Universitets- och Högskoleförbund SUHF har 
utsett en förhandlingsgrupp som kommer att ta upp frågan med RJ, första 
gången 15 november. Förhandlingsgruppen består av mig själv, SUHFs 
ordförande Bo Sundqvist och rektorn vid Dalarnas högskola Agneta Stark.

Om RJs sänkta omkostnadspåslag verkställs innebär det att RJ en-
dast står för indirekta kostnader motsvarande 12 % av projektkostna-
den. Mottagande lärosäte, och då i första hand de bidragsmottagande 
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institutionerna, tvingas ta över större delen av de indirekta kostnaderna, i 
strid med det avtal som tecknats mellan RJ och lärosätena och i strid med 
regeringens anvisningar om full kostnadstäckning. För bidragsmottagande 
institutioner vid Stockholms universitet handlar det om närmare 1.8 mil-
joner kronor i intäktsbortfall i anslutning till det aktuella bidragsbeslutet.

18 november 2006

Riksbankens jubileumsfond
Riksbankens jubileumsfond (RJ) har som jag tidigare meddelat beslutat 
sänka projektbidragens omkostnadspåslag för indirekta kostnader från 
35 % till 12 %. Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) har 
utsett en förhandlingsgrupp som ska ta upp frågan med RJ. Jag är ordfö-
rande i förhandlingsgruppen, som av praktiskt taget alla universitet och 
högskolor fått bemyndigande att teckna avtal med RJ. Förhandlingar på-
börjades 15 november och i avvaktan på utfallet har rektorerna väntat 
med att skriva på kontrakten för de nya bidrag som RJ beslutat om för 
2007 och framåt. En universitetslektor vid Uppsala universitet skriver 
idag på DN Debatt om detta under rubriken ”Universitetet stoppar egna 
framgångsrika forskare”. Ni får ingen länk till artikeln för den är inget jag 
kan rekommendera – författaren har nämligen fått alltihop om bakfoten.

Den s k principen om full kostnadstäckning, dvs att externfinansiärer 
som RJ också ska betala projektens indirekta kostnader, har införts av 
regeringen, och lärosätena är skyldiga att tillämpa principen. Lärosäten 
som underlåter att göra detta kritiseras av Riksrevisionen. När principen 
infördes för ett antal år sedan genomförde en arbetsgrupp, den s k Mun-
debo-gruppen, en större studie av de indirekta kostnadernas omfattning. I 
arbetsgruppen ingick företrädare både för lärosätena och för externfinan-
siärerna. Arbetsgruppens slutsats var att de indirekta kostnaderna mot-
svarar 52 % påslag på projektets direkta kostnader. Lärosätena tecknade 
senare ett avtal med en rad externfinansiärer, däribland RJ, med innebör-
den att ett schablonpåslag om 35 % för indirekta kostnader skulle beviljas 
tillsammans med projektbidragen. Syftet med en schablon är att bespara 
forskare och finansiärer extra arbete med specificering och granskning av 
utgiftsposter för indirekta kostnader. Det bör påpekas att med indirekta 
kostnader avses sådant som är förbundet med det aktuella projektet, ingen 
subventionering av annan verksamhet.

Avtalet om 35 % omkostnadspåslag gäller till dess att nytt avtal teck-
nas. Det är detta gällande avtal som RJ frångått genom sitt beslut att från 
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2007 sänka schablonpåslaget till 12 %. Följden av denna sänkning, om 
den realiseras, blir i första hand ett inkomstbortfall för de bidragsmotta-
gande institutionerna, åtminstone vid Stockholms universitet. Det är alltså 
humaniora och samhällsvetenskap som drabbas. Särskilt hårt drabbas de 
institutioner som fått ta emot flera RJ-bidrag. Ovan nämnda förhandlings-
grupp träffar RJs ledning nästa gång 6 december. Vår förhoppning är att 
frågan ska kunna lösas före årsskiftet.

22 november 2006

Omkostnadspåslag
Det pågår en debatt om omkostnadspåslagen (även kallat overhead) på 
externa forskningsbidrag. Henrik Berggren på DNs ledarsida skriver idag 
att de är till för ”kunskapsproduktion” som universiteten annars inte har 
råd att betala. Det är fel. Omkostnadspåslaget är till för att täcka kost-
nader förbundna med det externfinansierade projektet. Det är inte till 
för undervisning eller subventionering av andra projekt. Just detta skrev 
Anders Hallberg och jag i det inlägg som vi skickade till DN i söndags, 
men det var bortklippt när inlägget publicerades på DN Debatt igår. Man 
brukar skilja på ett projekts direkta kostnader som t ex lön och drift (mate-
rial, resor, mm) och dess indirekta kostnader för administration, bibliotek, 
datornät, lokaler, mm. Universiteten har en överenskommelse med en rad 
externfinansiärer om att dessa kostnader, ingenting annat, ska täckas av 
ett schablonpåslag om 35 %, det s k omkostnadspåslaget. Det är utformat 
som en schablon för att bespara forskare och finansiärer arbete med att 
specificera och granska dessa utgiftsposter. Aktuella beräkningar av de 
indirekta kostnaderna för projekt vid Stockholms universitet finansierade 
av Riksbankens jubileumsfond visar att dessa indirekta kostnader faktiskt 
uppgår till 35 % eller mer. Det hela kallas full kostnadstäckning och är 
en princip som regeringen införde i samband med att den externfinan-
sierade forskningen från råd och stiftelser byggdes ut utan motsvarande 
höjning av fakultetsanslagen. Man kan argumentera för ett annat system, 
där universiteten står för en större del av de indirekta kostnaderna, men 
då måste fakultetsanslagen höjas långt utöver den av den nya regeringen 
nu utlovade höjningen om 2 miljarder per år.
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30 november 2006

Förvaltningskostnader och omkostnadspåslag
I samband med diskussionen om omkostnadspåslag – se tidigare blogg – 
har flera frågat hur stora förvaltningskostnader vi har inom Stockholms 
universitet och hur de betalas. Förvaltningskostnaderna utgör ungefär 5.5 
% av universitetets totala anslag. Universitetet fördelar genom styrelsens 
budgetbeslut i stort sett alla anslag i sin helhet till fakulteterna som förde-
lar dessa vidare till institutionerna. För att kostnaderna för gemensamma 
ändamål, varav förvaltningen utgör cirka 3/5 (övriga 2/5 är avgifter för da-
tasystem mm), ska kunna täckas får institutionerna sedan en faktura, det 
s k täckningsbidraget, vars storlek är anpassad till institutionens storlek. 
Den mäts genom institutionens totala lönekostnader. För nästa år utgör 
täckningsbidraget 15.9 % av institutionens lönekostnader.

Vad händer med det omkostnadspåslag (overhead), i regel 35 %, som 
externa finansiärer beviljar för att täcka forskningsprojektens indirekta 
kostnader för administration, bibliotek, datornät, lokaler, mm? Det går i 
sin helhet till den bidragsmottagande forskarens institution. Universitetet 
eller fakulteterna tar inte ut någon del av påslaget. Däremot innebär ju 
externfinansierade projekt en utökning av verksamheten vid institutionen 
och då i regel en utökad lönekostnad. Det betyder i sin tur att institu-
tionens täckningsbidrag (se ovan) till universitetet stiger med 15.9 % av 
den utökade lönekostnaden. För ett projektbidrag på 1 miljon kronor 
(exklusive omkostnadspåslaget) som i sin helhet används till lön, betyder 
det alltså att institutionens inkomster ökar med 350000 kr genom om-
kostnadspåslaget samtidigt som utgifterna ökar med 159000 kr genom 
täckningsbidraget.

5 december 2006

Riksbankens jubileumsfond
Riksbankens jubileumsfond skriver idag på DN Debatt att man inte är 
bunden av något avtal med universitet och högskolor eftersom det sagts 
upp, men i det uppsagda avtalet står att det gäller tillsvidare såvida inte 
omförhandling begärs av endera part och ny överenskommelse träffas. 
Omförhandling pågår, nästa möte är i morgon 6 december. Jubileums-
fonden vill inte längre erkänna principen om full kostnadstäckning och 
betalar ett lägre belopp än vad till exempel Vetenskapsrådet gör för samma 
projekt – vi har ett aktuellt fall på Socialantropologiska institutionen där 
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ett och samma projekt beviljats medel från båda finansiärerna. Jubileums-
fonden kräver medfinansiering av universitetet. Det innebär nya kostnader 
för den mottagande institutionen, i ovan nämnda fall över 300000 kr. Det 
är kostnader som ytterst går ut över institutionens stöd till andra forskare 
inom humaniora och samhällsvetenskap.

7 december 2006

Riksbankens jubileumsfond och full kostnadstäckning
SUHFs förhandlingsgrupp rörande omkostnadspåslaget för projektbi-
drag från Riksbankens jubileumsfond (se blogg 5/12, 22/11, 18/11) sam-
manträdde igår med fondens representanter Dan Brändström och Göran 
Blomqvist. Vi var överens om att de indirekta kostnaderna för projekten 
klart överstiger 12 % påslag, vilket är det som specificeras i de nya RJ-
kontrakten. RJ-representanterna bekräftade att 2006 års bidragsbeslut, 
så som det är formulerat i de utsända kontrakten, innebär att RJ inte 
beviljar full kostnadstäckning utan kräver medfinansiering av de indirekta 
kostnaderna. Vi påpekade att det blir omöjligt för lärosätena att skriva på 
kontrakten med deras nuvarande formuleringar utan att samtidigt bryta 
mot regleringsbrevets instruktioner (se nedan) om full kostnadstäckning. 
RJ-representanterna förklarade sig villiga att ta upp en diskussion med sin 
styrelse om möjligheten att modifiera kontraktsformuleringarna samt att 
återkomma med besked senast 15 december.

Principen om full kostnadstäckning finns beskriven i regleringsbrevet. 
Den nya regeringen har meddelat att principen kvarstår och reglerings-
brevets instruktioner till lärosätena kommer att gälla även fortsättnings-
vis. Lärosäten som inte följer instruktionerna kritiseras av Riksrevisionen. 
Regleringsbrevets text är: ”Universitet och högskolor får disponera in-
komster som erhålls i form av avgifter och bidrag i den egna verksamheten. 
Inkomsterna skall tillföras lärosätets räntekonto. Samtliga kostnader för 
den verksamhet som finansieras på detta sätt inklusive verksamhetens 
andel av gemensamma kostnader skall täckas av dessa medel (full kost-
nadstäckning). En lägsta nivå för påslag avseende indirekta kostnader 
skall för lärosätet vara minst 18 procent av forskningsprojektens direkta 
kostnader exklusive lokalkostnader. Undantagna från kravet på full kost-
nadstäckning är endast EU-finansiärer och andra överstatliga organ där 
Sverige godkänt avtal med sådana undantag.”
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20 december 2006

Riksbankens jubileumsfond
SUHFs förhandlingsgrupp har nu överenskommit med Riksbankens jubi-
leumsfond om omkostnadspåslagen för projektbidrag beviljade i oktober 
2006 (senaste blogg om detta se 7/12). Överenskommelsen innebär att RJ 
under år 2007 betalar ett omkostnadspåslag om 30.4 % inklusive hög-
skolemoms. Det betyder att när högskolemomsen inbetalats som 8 % av 
totalbidraget återstår 20 % omkostnadspåslag för indirekta kostnader. Det 
är lägre än den tidigare överenskommelsens 35 % men högre än de 10.4 % 
(efter inbetalning av högskolemoms) som medgivits enligt de i november 
utsända kontrakten. Överenskommelsen gäller enbart under år 2007 och 
enbart projekt. För bidrag till program (storprojekt) och infrastruktur får 
berört lärosäte teckna egna avtal med RJ. Påslaget om 30.4 % under år 
2007 är en tillfällig lösning för nästa år. Siffran är inte vägledande för en 
framtida överenskommelse för år 2008 och framåt. Avsikten är att under 
våren teckna en ny överenskommelse för omkostnadspåslagen på RJs pro-
jektbidrag från och med 2008.

RJ (och Wallenbergsstiftelserna, KAW m fl) deltar i SUHFs arbetsgrupp 
för full kostnadstäckning där ett underlag för en sådan överenskommelse 
ska utarbetas. Målet är att komma fram till en lösning i tid till RJs in-
struktioner till de forskare som inbjuds till RJs andra ansökningsomgång 
inför besluten om projektbidrag i oktober 2007. RJ har signalerat att man 
är beredd att finansiera indirekta kostnader i den mån dessa kan specifi-
ceras och är förbundna med de aktuella projekten. SUHF driver fortsatt 
principen om full kostnadstäckning och utgångspunkten är givetvis att 
denna princip ska gälla även för RJ-projekten. Det är dock inte längre 
framkomligt med ett generellt schablonpåslag för indirekta kostnader för 
projekt finansierade av KAW, RJ och flera andra stiftelser. Vi måste finna en 
rimlig och enkel modell för specificering av samtliga kostnader, inklusive 
de indirekta, för varje enskilt projekt. Då ska vi också kunna få täckning 
för dessa kostnader.

7 februari 2007

Full kostnadstäckning
”Pengar är inte allt” var rubriken för ett forskningspolitiskt seminarium 
idag i arrangemang av Stiftelsen för strategisk forskning. Jag var inbjuden 
att tala om universitetens interna styrning. Andra debattörer var rektor 
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för Göteborgs universitet Pam Fredman och ERC-ledamoten Carl-Henrik 
Heldin. Det handlade naturligtvis en hel del om pengar, trots seminariets 
rubrik. Både Pam Fredman och jag underströk vikten av full kostnadstäck-
ning för externfinansierade projekt.

En vanlig åsikt är att det är väl inte mer än rimligt att universiteten 
medfinansierar de externa projekten, eller åtminstone nöjer sig med mar-
ginalkostnaden för extra indirekta kostnader – full kostnadstäckning är 
det verkligen nödvändigt? Ja, det är det, om det överhuvudtaget ska finnas 
kvar några resurser för universitetets, fakulteternas och institutionernas 
egna satsningar. Volymen av universitetens externfinansiering är idag så 
omfattande att fakultetsanslagen lätt förbrukas för projektens indirekta 
kostnader om principen om full kostnadstäckning överges.

Riksbankens jubileumsfond har nyligen inbjudit Uppsala, Lunds, Gö-
teborgs, Stockholms och Umeå universitet att nominera forskare för en 
särskild satsning finansierad av jubileumsfonden. Haken är att jubileums-
fonden kräver medfinansiering; jubileumsfonden accepterar inte principen 
om full kostnadstäckning. Universiteten är dock enligt instruktion från re-
geringen skyldiga att upprätthålla principen. Det finns också goda sakskäl, 
enligt ovan, att värna om denna. Rektorerna för nämnda fem universitet 
har därför, så länge kravet på medfinansiering kvarstår, tillsammans avböjt 
jubileumsfondens inbjudan.

23 februari 2007

Full kostnadstäckning
SUHFs (Sveriges Universitets- och Högskoleförbunds) arbetsgrupp för full 
kostnadstäckning har idag haft möte. Gruppens arbete går ut på att kom-
ma fram till en modell för hur samtliga kostnader, direkta (t ex lön, ma-
terial) och indirekta (t ex administration, andel i datanät, bibliotek, etc.), 
för en forskargrupp eller ett forskningsprojekt ska kunna specificeras. Det 
handlar framförallt om en modell för procentpåslag på de direkta kost-
naderna (eller på lönekostnaden) för att täcka de indirekta kostnaderna. 
I den mån en person endast har del av sin arbetstid inom forskargruppen 
eller forskningsprojektet, måste det också finnas en modell för redovisning 
av den arbetstiden för att den fulla kostnaden för gruppen eller projektet 
ska kunna beräknas.

SUHF har arbetat med att ta fram denna modell bl a därför att ex-
ternfinansiärerna, som t ex Wallenbergsstiftelserna (som är representerade 
i arbetsgruppen), kräver en större tydlighet i lärosätenas beräkning av 
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de indirekta kostnaderna. Det kommer att innebära ett merarbete, men 
ett huvudsyfte med modellen är att minimera detta merarbete. Modellen 
är en förutsättning för att vi ska kunna upprätthålla principen om full 
kostnadstäckning av forskningsprojekt. Den är också ett betydelsefullt 
underlag för att SUHF ska komma vidare i förhandlingarna med Riksban-
kens jubileumsfond om deras påslag för indirekta kostnader. Förslaget till 
modell kommer att behandlas av SUHFs styrelse 9 mars och jag räknar 
med att styrelsen för det vidare till SUHFs förbundsförsamling 19 mars 
för ställningstagande.

13 april 2007
Full kostnadstäckning
SUHFs (Sveriges universitets- och högskoleförbund) tidigare arbetsgrupp 
för full kostnadstäckning har lagt fram ett förslag till redovisningsmodell 
för ett forskningsprojekts totala kostnader, en förutsättning för att uppnå 
full kostnadstäckning. SUHFs förbundsförsamling har den 19 mars ställt 
sig bakom förslaget och uppdragit åt SUHFs styrelse att utveckla modellen 
för att vid höstens förbundsförsamling ta ställning till en rekommenda-
tion till lärosätena i frågan. SUHFs styrelse har tillsatt en ny styrgrupp för 
att driva arbetet med utveckling av modellen vidare. Jag är ordförande 
i styrgruppen. Vi kommer i början av maj att träffa företrädare för Wal-
lenbergsstiftelsen, Riksbankens jubileumsfond och Vetenskapsrådet för 
att med dem diskutera hur vi tillsammans ska fortsätta detta arbete. Jag 
kommer även att ta upp saken vid det s k Huvudmannarådet för Wallen-
bergsstiftelsen den 18 april.

Senaste numret av Universitetsläraren tar upp redovisningsmodellen. 
SULF gör gällande att den tidsredovisning som är en förutsättning för 
modellen tillkommit som ett inlägg i den aktuella frågan om lärarnas ar-
betstider, en fråga som diskuteras mellan Arbetsgivarverket och de fackliga 
organisationerna. Det är förvisso en viktig fråga, men arbetsgruppen för 
full kostnadstäckning och den föreslagna redovisningsmodellen har ingen-
ting alls med den saken att göra. De indirekta kostnaderna för ett projekt 
är naturligtvis relaterade till projektets omfattning. Då måste man också 
ha någon form av redovisning av hur mycket tid inblandade personer läg-
ger ner på projektet. Detta framgår tydligt om man läser rapporten. Det är 
inte konstigare än det man redan nu gör när man redovisar eller ansöker 
om medel för ett forskningsprojekt, nämligen att uppge hur stor del av 
arbetstiden man beräknar för eller lagt ned på projektet.
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11 maj 2007

Full kostnadstäckning
SUHFs arbetsgrupp för full kostnadstäckning har idag haft sammanträde 
med representanter för Vetenskapsrådet, Wallenbergsstiftelsen och Riks-
bankens jubileumsfond. Vi arbetar nu på att utveckla redovisningsmo-
dellen för fullkostnadsbudgetering och kommer närmast försöksvis att 
tillämpa denna på de 24 projekt som jubileumsfonden i höstas beviljade 
till Uppsala, Lunds och Stockholms universitet. I slutet av september ska 
vi kunna överlämna en utvecklad modell till SUHF för presentation på 
SUHFs förbundsförsamling i november. Jag räknar med att förbundsför-
samlingen och därmed landets universitets- och högskolerektorer kommer 
att anamma modellen för tillämpning från och med 2008. Den kommer att 
innebära att de fulla kostnaderna för olika verksamheter, t ex ett externfi-
nansierat forskningsprojekt, på ett helt annat sätt än i dag kommer att bli 
tydliga. Det blir samtidigt tydligt i vilken utsträckning externfinansiärerna 
kan och vill bidra till full kostnadstäckning av sådana projekt och i vilken 
utsträckning lärosätena får bidra med medfinansiering.

13 juli 2007

Full kostnadstäckning
Jag sitter i regnet och räknar på indirekta kostnader för externfinansie-
rade forskningsprojekt. Det handlar om ett antal projekt inom humaniora 
och samhällsvetenskap vid Uppsala, Lunds och Stockholms universitet. 
Kalkylerna är gjorda enligt SUHFs redovisningsmodell av ekonomisk ex-
pertis vid respektive lärosäte. Siffrorna visar att de indirekta kostnaderna 
betydligt överstiger det 35 %-iga påslag som gäller för flera finansiärer. 
De överstiger också de dryga 50 % som den s k Mundebogruppen kom 
fram till i sin studie när systemet med full kostnadstäckning infördes. Det 
första man kan konstatera är att principen om full kostnadstäckning så 
som regeringen formulerat den i instruktioner till lärosätena aldrig har 
fungerat i praktiken. Det mest påfallande med siffrorna är emellertid att 
de indirekta kostnaderna uppvisar stora skillnader mellan enskilda in-
stitutioner, inte mellan universitet. Det finns en rad orsaker till detta och 
det kräver en hel del analys för att klargöra situationen vid respektive 
institution. Många institutioner upplever att den ekonomiska situationen 
är ansträngd trots att man har flera externfinansierade forskningsprojekt. 
Jag menar att en starkt bidragande orsak till denna situation är den om-
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fattande medfinansiering av indirekta kostnader som följer med externfi-
nansierade forskningsprojekt. De är självklart en tillgång för institutionen, 
men de binder också upp institutionens egna fakultetsresurser. Vi kommer 
fortsätta med beräkningarna av indirekta kostnader enligt SUHFs redo-
visningsmodell, framförallt för att göra externafinansiärer, forskare och 
institutionsledningar uppmärksamma på den totala kostnadsbilden för 
forskningsprojekten.

9 oktober 2007

Riksbankens jubileumsfond
Riksbankens jubileumsfond (RJ) beslutade förra året att skära ned påsla-
get (overhead) för indirekta kostnader på sina projektbidrag. I en över-
enskommelse mellan RJ och lärosätena, de senare företrädda av en för-
handlingsgrupp med mig, Agneta Stark (rektor för Högskolan i Dalarna) 
och Bo Sundqvist (tidigare rektor för Uppsala universitet), avtalades att 
påslaget under år 2007 för de i oktober 2006 av RJ beviljade projekten 
ska uppgå till 20 % (exklusive högskolemoms, som tillkommer). Vi har 
nu överenskommit med RJ om en påslagsprocent på 24.2 % (det skulle 
föra för långt att redogöra för hur vi slutligen landat på just denna siffra) 
för samma projekt under den resterande delen av bidragstiden (2008 och 
2009). Överenskommelsen har föregåtts bl a av en omfattande analys av 
de indirekta kostnaderna för 23 RJ-projekt vid Uppsala, Lunds och Stock-
holms universitet. Den är gjord enligt den nya kalkylmodell för fullkost-
nadsanalys som utarbetats av en arbetsgrupp utsedd av SUHF tillsammans 
med Wallenbergsstiftelserna, RJ och Vetenskapsrådet. Jag ska återkomma 
till den i annat sammanhang. Det känns mycket bra att vi nu kan lämna 
frågan om påslagsprocent för redan beviljade RJ-bidrag bakom oss.

Samtidigt med ovanstående förhandling har jag och SUHFs ordförande 
Göran Bexell (rektor för Lunds universitet) fört ett samtal med RJs vd 
Göran Blomqvist om påslagsprocenten för framtida projektbidrag, när-
mast de som nu i oktober kommer att beviljas av RJ. Dessa samtal har 
nu resulterat i att RJ kommer att bevilja ett påslag om 24.2 % också 
för de kommande projektbidragen, och SUHFs styrelse rekommenderar 
lärosätena att acceptera detta påslag. Poängen i det hela är att påslaget 
om 24.2 % ska beräknas på hela det beviljade beloppet, och detta bevil-
jade belopp kan också inkludera projektets direkta lokalkostnader. De 
senare kommer alltså inte att ingå i påslaget, vilket de gjorde i den gamla 
överenskommelsen om 35 % overhead, utan tvärtom ingå i det belopp på 
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vilket påslaget beräknas. Under förutsättning att RJ i framtiden beviljar i 
stort sett alla direkta projektkostnader som upptas i ansökan, vilket man 
gör idag, så kommer kostnadstäckningen att bli ungefär densamma som 
den var med den gamla överenskommelsen. Kostnadstäckningen, dvs i 
vilken utsträckning som RJ bidrar till de totala kostnaderna, direkta och 
indirekta tillsammans, uppgår i såväl den gamla som den nya överenskom-
melsen till ca 70–80 % (olika för olika projekt). Lärosätena medfinansierar 
alltså ungefär en fjärdedel av de totala kostnaderna.

8 november 2007

SUHF
Sveriges Universitets- och Högskoleförbund har idag haft sin förbundsför-
samling vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Förbundsförsamlingen utgörs av 
alla universitets och högskolors rektorer och förvaltningschefer. Förbunds-
församlingen beslutade att rekommendera medlemmarna (lärosätena) att 
införa den nya modellen för full kostnadsredovisning. Den innebär bland 
annat att de indirekta kostnaderna kommer att tydliggöras för varje forsk-
ningsprojekt. Beräkningar visar att de ligger omkring 50–75 % eller mer 
av de direkta kostnaderna. Det varierar mellan olika projekt. Förbunds-
församlingen diskuterade också vad som kan kallas det framtida högskole-
landskapet – vilka roller ska olika universitet och högskolor ha, hur ska de 
samarbeta och profilera sig? SUHF kommer att arbeta vidare med frågan. 
Det blev också en längre diskussion om relationerna mellan lärosätena 
och Högskoleverket. Omfattande kritik har framförts mot Högskoleverket 
bland annat för dess mediapolicy med negativa beskrivningar av lärosä-
tenas utbildningar, men också för upplägget av kommande utvärderingar.

30 januari 2008

Full kostnadsberäkning
SUHF (Sveriges Universitets- och Högskoleförbund) har som bekant ut-
vecklat en redovisningsmodell för universitet och högskolor och en därtill 
hörande kalkylmodell för beräkning av totala kostnader för t ex forsk-
ningsprojekt. Med totala kostnader avses dels direkta kostnader som nor-
malt förknippas med projektet samt indirekta kostnader för olika former 
av stödverksamhet. De indirekta kostnaderna brukar vanligtvis finansie-
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ras, åtminstone delvis, av ett overheadpåslag på externa bidrag till forsk-
ningsprojekt. Kalkylmodellen erbjuder ett rimligt, jämförbart och tydligt 
sätt att beräkna de indirekta kostnaderna. 

SUHF har också rekommenderat lärosätena att göra beräkningen av 
indirekta kostnader enligt kalkylmodellen i årets kommande ansökningar 
till forskningsråd, stiftelser och andra finansiärer. SUHF hade idag ett in-
formationsmöte om detta för ett 30-tal representanter för alla stora finan-
siärer. Dagens information handlade alltså om beräkningen av indirekta 
kostnader. Den viktiga frågan om i vilken utsträckning finansiärerna ska/
kan/vill bidra till att täcka dessa kostnader kommer att bli föremål för nya 
diskussioner längre fram.

En fråga som uppkom i diskussionen var huruvida kalkylmodellen krä-
ver en mer detaljerad tidredovisning från forskarna. Svaret på den frågan 
är nej. Modellen i sig kräver inte mer än vad som redan görs idag för be-
räkning av lönekostnader inom ett forskningsprojekt, dvs hur stor del av 
arbetstiden (lönekostnaden), vanligtvis angiven som en procentsiffra, som 
hör till projektet. Det är en annan sak att frågan om en mer detaljerad tid-
redovisning väckts i andra sammanhang, bl a av granskande myndigheter, 
men det hänger alltså inte ihop med kalkylmodellen.

Vi kommer på Stockholms universitet att inför nya projektansökningar 
så långt möjligt genomföra full kostnadsberäkning av projekten enligt kal-
kylmodellen. Centralt stöd kommer att erbjudas och en projektgrupp har 
tillsatts. Beräkningen ska inte behöva innebära någon ny stor arbetsbelast-
ning på institutionerna eller forskarna. Syftet är att ge oss själva och finan-
siärerna en bättre uppfattning om storleken på de indirekta kostnaderna 
samt skapa ett underlag för en bättre kostnadstäckning från finansiärerna 
och därmed även en bättre ekonomi för institutionerna.

7 februari 2008

EUA om full kostnadstäckning
EUA, European University Association, är en samarbetsorganisation för 
europeiska universitet. EUA arrangerar idag och i morgon i Bryssel en 
”Experts conference” på temat ”Towards financially sustainable higher 
education institutions”. Det handlar helt enkelt om full kostnadstäckning, 
och jag är inbjuden för att tala om SUHFs modell för full kostnadsberäkning. 
Det visar sig, vilket jag inte hade helt klart för mig, att problemen runtom 
i Europa är desamma som i Sverige: den ökade externfinansieringen och 
den därmed förbundna otillräckliga kostnadstäckningen samt de vanligt 
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förekommande kraven på medfinansiering äter upp de interna resurserna 
till den grad att lärosätena inte kan anses ”financially sustainable”. 
I flera länder – jag har idag lyssnat till föredragningar från England, 
Italien och Portugal – finns modeller för full kostnadsberäkning liknande 
SUHFs. Målet är, precis om i Sverige, att uppnå en bättre och helst full 
kostnadstäckning för externfinansierade forskningsprojekt.

7 mars 2008

Full kostnadsberäkning
Som jag tidigare meddelat ska projektansökningar så långt möjligt inne-
hålla en full kostnadsberäkning enligt SUHFs modell. Det finns nu en 
centralt utarbetad Excelfil där forskarna mycket enkelt kan fylla i olika 
ansökningsbelopp. De indirekta och de fulla kostnaderna beräknas då 
automatiskt enligt SUHFs modell. Detta är ett viktigt led i vårt arbete 
med en bättre kostnadstäckning av projekten och en bättre ekonomi för 
institutionerna. Av Excelfilen framgår att de indirekta kostnaderna för 
forskning (de ser annorlunda ut för utbildning) varierar betydligt mellan 
institutionerna. Vi behöver analysera orsakerna till detta. Höga indirekta 
kostnader kan t ex bero på att institutionen har ett mer utbyggt tekniskt 
och administrativt stöd till forskningsprojekten. Lokalkostnaderna varie-
rar också mellan fakulteterna, de är betydligt högre inom naturvetenskap. 
Lokalkostnaderna beräknas i Excelfilen med ett schablonpåslag lika för 
alla institutioner inom en fakultet, men i framtiden är avsikten att de ska 
beräknas individuellt för varje institution och projekt. Excelfilen kommer 
att läggas ut på vår hemsida idag eller på måndag.

27 mars 2008

Full kostnadsberäkning
Idag är det ett av flera informationsmöten om full kostnadsberäkning för 
forskningsprojekt, nästa den 3 april. Jag vill säga något om varför vi gör 
detta. Sveriges Universitets- och Högskoleförbund har beslutat att alla 
lärosäten ska genomföra full kostnadsberäkning av alla forskningspro-
jekt och rekommenderat lärosätena att så långt möjligt infoga resultatet 
av beräkningen i ansökningar till Vetenskapsrådet och andra finansiärer. 
Beräkningsmodellen har utarbetats i samråd med Wallenbergsstiftelserna, 
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Vetenskapsrådet och Riksbankens jubileumsfond. Syftet är att ge såväl lä-
rosätena som finansiärerna en bättre uppfattning om storleken på de indi-
rekta kostnaderna samt skapa ett underlag för en bättre kostnadstäckning 
från finansiärerna och därmed även en bättre ekonomi för institutionerna. 
Bidragen för indirekta kostnader, det s k overheadpåslaget (35 % på bidrag 
från Vetenskapsrådet m fl), går i sin helhet till forskarens institution. Ingen-
ting dras av på fakultetsnivå och universitetsnivå. Samtidigt är bidraget i 
praktiskt taget alla fall otillräckligt för att täcka de indirekta kostnaderna 
för projekten. När institutionen växer med fler externfinansierade projekt 
– vilket i sig naturligtvis är alldeles utmärkt och mycket välkommet – stiger 
också de indirekta kostnaderna och de måste institutionen betala, dels för 
lokaler och administrativt stöd på institutionen, dels genom fakturan för 
universitetsgemensamma ändamål och förvaltning. Bättre kostnadstäck-
ning är viktigt. Vad det handlar om är ifall institutionens anslag ska räcka 
till doktorandtjänster, mellantjänster, lektorers forskning mm, eller om de 
ska gå till medfinansiering av de externfinansierade forskningsprojekten.

27 november 2008

Full kostnadstäckning
Jag var häromdagen som SUHFs representant för frågor om full kostnads-
täckning på ett möte med Vetenskapsrådet och andra statliga finansiärer. 
Av forskningspropositionen framgår att de statliga finansiärerna i framti-
den ska betala sin andel av forskningsprojektens indirekta kostnader be-
räknade enligt SUHFs redovisningsmodell. Det betyder inte nödvändigtvis 
att projektbidragen från de statliga finansiärerna ska bli större – finansiä-
rerna kan ju inte öka bidragens storlek utan att samtidigt minska antalet 
beviljade ansökningar – men det kommer att innebära en annan ordning 
för projektfinansiering, där fokus blir på täckning av de totala kostnaderna 
snarare än de direkta kostnaderna med ett i regel otillräckligt påslag för 
indirekta kostnader. Den nya ordningen kan dock inte genomföras fullt ut 
förrän 2010 då redovisningsmodellen är genomförd på lärosätena. Diskus-
sionerna med finansiärerna om full kostnadstäckning kommer att fortsätta 
under 2009 och jag återkommer naturligtvis med rapporter om detta i 
olika sammanhang.
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27 januari 2009

KVAs akademiforskartjänster
Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) har under en 10-årsperiod utlyst 
och tillsatt ett antal akademiforskartjänster med finansiering från Knut 
och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW). Finansieringen har täckt löne-
kostnaderna men endast ett blygsamt bidrag till driftkostnader och inget 
bidrag till indirekta kostnader. Universitetsrektorerna har genom KAWs 
huvudmannaråd där de ingår vid upprepade tillfällen föreslagit en ändring, 
även om det skulle gå ut över antalet tjänster, men KVA har inte hörsam-
mat dessa propåer. Nu har nämnda universitetsrektorer i brev till KVA 
meddelat att man inte tar emot de i december 2008 utlysta nya tjänsterna 
vilka ska sökas senast 9 februari. Jag har som SUHFs talesman i frågor 
om full kostnadstäckning rekommenderat alla universitet och högskolor 
att följa samma linje. Skälet är den bristande finansieringen som innebär 
ett krav på lärosätena att bidra med medfinansiering av en storleksordning 
som medför att annan verksamhet måste skäras ned. Personligen tycker 
jag det vore bäst om de av KAW för den nu aktuella utlysningen avsatta 
resurserna istället går till en utökning av KAWs nya program Wallenberg 
scholars.

5 februari 2009

KVAs akademiforskartjänster
Jag satt igår i förhandling med Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) 
och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) rörande finansieringen 
av deras akademiforskartjänster. Universitetsrektorerna har tidigare med-
delat att man inte kan acceptera tjänsterna med den bristande finansie-
ring som angetts i utlysningen (se blogg 27 januari). KAW bekräftar nu, 
vilket är glädjande, att finansieringen, per tjänst, kommer att inkludera 
lön och lönekostnadspåslag om totalt högst 850000 kr/år, ett driftsbidrag 
om 250000 kr/år, lokalkostnader och övriga projektnära kostnader, sam-
manlagt upp till 1500000 kr/år. Universiteten välkomnar detta besked och 
meddelar att man kommer att acceptera tjänsterna med dessa villkor. Det 
är alltså fritt fram att söka. KVA kommer att förlänga utlysningstiden med 
två veckor, till 23 februari.
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26 mars 2009

Full kostnadstäckning
Senaste numret av Universitetsläraren har en bra artikel om utvecklingen 
kring SUHFs redovisningsmodell och finansieringen av forskningsprojek-
tens indirekta kostnader. Tilläggas kan att regleringsbrevens formulering-
ar om detta nu finns tillgängliga. Där sägs bland annat att ”Universitet 
och högskolor bör vid finansiering av forskningsprojekt vid universitet 
och högskolor begära, att andra statliga myndigheter samt stiftelser och 
andra icke-statliga finansiärer, ska bidra med en proportionell andel av 
de indirekta kostnaderna knutna till projektet… vilka bör beräknas med 
utgångspunkt i den modell som tagits fram av Sveriges universitets- och 
högskoleförbund”. Samtal pågår nu med finansiärerna. Frågan kommer 
också upp på SUHFs förbundsförsamling 31 mars. Det blir dock inga 
förändringar i ansökningsproceduren förrän år 2010, utom för vissa finan-
siärer, däribland Wallenbergsstiftelserna som föredömligt redan nu inför 
fullkostnadsredovisning i sina ansökningsblanketter. Jag återkommer med 
mer information från diskussionerna med andra finansiärer.

Precis när jag skrivit ovanstående får jag med dagens e-post det gläd-
jande beskedet att även Riksbankens jubileumsfond redan i år kommer 
att införa fullkostnadsredovisning för de ansökningar som går vidare till 
deras andra omgång. Detta innebär inte att Jubileumsfonden, eller Wallen-
bergsstiftelserna, lovar att täcka alla indirekta kostnader, men införandet 
av fullkostnads-redovisning är ett stort steg framåt för att åstadkomma en 
mellan externfinansiär och lärosäte bättre planerad samfinansiering och 
därmed full kostnadstäckning av forskningsprojekten. Wallenbergsstiftel-
serna och Jubileumsfonden har med denna nyordning blivit föredömen 
för de statliga finansiärerna.

7 april 2009

Uppdragsforskning
Jag har idag ett möte med Naturvårdsverket om den nya redovisnings-
modellen och den nya ordning för fullkostnadsredovisning av forsknings-
projekt som införs från och med 2010 års ansökningar. Mötet med Na-
turvårdsverket ingår i en serie möten där jag som SUHFs representant 
träffar olika forskningsfinansiärer. Efter påsk följer möten med Vinnova, 
Vetenskapsrådet och Formas. En fråga som uppkommit i diskussionerna 
med Naturvårdsverket gäller uppdragsforskning. Jag har tidigare haft 
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liknande diskussioner med andra myndigheter t ex Kungliga biblioteket. 
Den miljöövervakning som Naturvårdsverket finansierar och bland andra 
Stockholms universitet utför kallas ibland för uppdragsforskning, men 
den är av intresse för och även en del i universitetets miljöforskning. Om 
universitetet ska medfinansiera miljöövervakningen, vilket kan vara rim-
ligt även om jag inte kan säga med hur mycket, får den emellertid inte 
betecknas som uppdragsforskning. Vi är nämligen skyldiga att ta ut full 
kostnadstäckning från uppdragsgivaren för beställd uppdragsforskning. 
Det måste alltså vara klart om en extern finansiär beställer forskning som 
då ska fullfinansieras av beställaren eller bidrar till forskning som då kan 
medfinansieras av universitetet.

7 maj 2009

Full kostnadsredovisning
Wallenbergsstiftelserna har haft två informationsmöten för ekonomihand-
läggare vid lärosätena och för andra finansiärer om full kostnadsredovis-
ning enligt SUHFs redovisningsmodell, den 28 april och igår 6 maj då jag 
var med. Expertis från stiftelserna har spelat en aktiv roll i framtagandet 
av redovisningsmodellen som nu också används i stiftelsernas ansöknings-
blanketter. Det är precis den ordning som SUHF önskar och som jag nu för 
samtal om med olika finansiärer. Samtidigt pågår arbetet med införandet 
av modellen på lärosätena. Jag får olika signaler om hur detta går, och 
åsikterna om modellen är många. Jag har sammanställt och försökt be-
svara ett antal vanligt förekommande frågor om full kostnadsredovisning 
och full kostnadstäckning. De finns utlagda på SUHFs hemsida nedtill i 
högerspalten. Läs gärna dessa frågor och svar och låt mig veta om svaren 
är oklara eller otillräckliga och om det finns fler frågor som behöver svar.

8 september 2009

Full kostnadstäckning
Jag har idag haft ett möte med cheferna för Stiftelsen för strategisk forsk-
ning, KK-stiftelsen och Mistra om SUHFs redovisningsmodell och hur den 
ska tillämpas vid framtida finansiering av forskningsprojekt med stöd från 
dessa stiftelser. Jag uppfattar att dessa tre finansiärer har en konstruktiv 
inställning till den föreslagna nyordningen; de har också deklarerat att de 
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kommer att anpassa sina system för bidragsansökningar och rapporter 
till SUHFs redovisningsmodell. Vi är samtidigt överens om att det återstår 
många frågor att lösa kring tillämpningen. Dialogen fortsätter och det är 
bra. För er som är intresserade av den framtida finansieringen av forsk-
ningsprojekt och samtidigt har frågor kring detta rekommenderar jag de 
vanliga Frågor och Svar om full kostnadstäckning som finns utlagda på 
SUHFs hemsida.

2 oktober 2009

KAW-ansökningar
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har, liksom Riksbankens jubileums-
fond, infört nya ansökningsblanketter i vilka forskningsprojektens totala 
budget ska tas upp enligt SUHFs redovisningsmodell. Samtidigt ska insti-
tutionens beräknade medfinansiering redovisas. Jag har nyligen försökt 
bistå några forskare som arbetar med KAW-ansökningar med detta. I regel 
är ju sökanden anställd av universitetet och planerar att använda en del 
av sin arbetstid på projektet. Det kan också finnas andra personer, t ex 
doktorander, som institutionen planerar att finansiera. Dessa lönekostna-
der ska naturligtvis tas upp som medfinansiering. Det betyder att vi bara 
ska söka en viss andel av de totala lönekostnaderna. Det är vidare rimligt 
att begränsa sökt belopp för lokalkostnader till motsvarande andel av de 
totala lokalkostnaderna och ta upp resten som medfinansiering. Vi måste 
också dela upp de totala indirekta kostnaderna i sökt och medfinansie-
rat belopp, i samma proportioner som för de totala direkta kostnaderna. 
Den medfinansiering som institutionerna lämnar är ofta betydande. Det 
är viktigt att den redovisas i sin helhet för finansiärerna. Det ökar våra 
möjligheter att få bidrag.

21 december 2009

Full kostnadstäckning
Jag har idag per brev och med stöd av fullmakt från samtliga universitet 
och högskolor sagt upp alla tidigare överenskommelser från 2003 och 
2004 mellan lärosätena och externfinansiärerna om schablonpåslag, 
i regel 35 %, på forskningsbidrag för täckning av lokalkostnader och 
indirekta kostnader. Uppsägningen gäller alla bidragskontrakt som 
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tecknas från och med 2010. Lärosätena förutsätter samtidigt att de gamla 
överenskommelserna fortsätter att gälla hela kontraktstiden för kontrakt 
tecknade till och med 2009. Lärosätena förutsätter vidare, i enlighet med 
instruktionerna i regleringsbreven, att bidrag som beviljats från och med 
2010 så långt som möjligt omfattar medel för de direkta och de indirekta 
kostnaderna i samma proportioner som enligt SUHFs redovisningsmodell 
beräknats för projektet i sin helhet. Det betyder samtidigt att sökanden/
lärosätet i kommande ansökningar måste redovisa projektets totala 
kostnader, direkta + indirekta, beräknade enligt redovisningsmodellen, 
och även lärosätets planerade medfinansiering. Den nya ordningen 
innebär att schablonpåslag för indirekta kostnader försvinner och ersätts 
av samfinansiering mellan lärosäten och externfinansiärer av de totala 
kostnaderna beräknade enligt redovisningsmodellen. Jag återkommer med 
mer information efter årsskiftet.

8 januari 2010
Projektbudgetering
Forskningsfinansiärerna kräver allt oftare att ett stödbrev från rektor bi-
fogas ansökan. Jag får ofta beställningar på sådana stödbrev alldeles för 
sent, ibland bara några dagar innan ansökan ska lämnas in. Vad jag sam-
tidigt brukar upptäcka är att projektbudgeteringen inte är baserad på en 
fullkostnadsanalys och att indirekta kostnader och medfinansiering därför 
inte är korrekt redovisade. Om vi lämnar in sådana ansökningar kan vi 
inte räkna med att få de bidrag vi ska ha, givet att ansökan beviljas. Jag 
har informerat om detta vid många tillfällen men det händer fortfarande 
att jag i sista stund får ansökningar med ofullständig projektbudgetering, 
senast denna vecka till en större ansökan som ska vara inne på tisdag. Jag 
vill understryka vikten av att vi redovisar rätt projektbudgetering. Det är 
inte komplicerat men behöver institutionen/forskaren hjälp kan fakultets-
kanslierna konsulteras.

17 februari 2010
Utrustningsfinansiering
Jag har idag med SUHFs ordförande och generalsekreterare träffat Ve-
tenskapsrådets generaldirektör m fl för att tala om VRs kommande stora 
utlysning. Som VR och SUHF tidigare meddelat ska ansökningarna nu 
innehålla en fullkostnadsberäkning av projektets totala kostnader inklusi-
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ve indirekta kostnader enligt redovisningsmodellen. VR har också beslutat 
att inte längre lämna några bidrag till inköps- och avskrivningskostnader 
för utrustning. VR kommer använda hela sitt anslag för utrustning till 
större infrastruktur av typ nationella anläggningar. Vanliga utrustnings-
kostnader och hur de ska täckas, genom medfinansiering från institutionen 
eller från andra finansiärer, ska naturligtvis ändå tas upp i fullkostnads-
beräkningen i ansökan. Driftskostnader för nyttjande av tung utrustning 
ska tas upp under just driftskostnader för projektet. Det är kostnader 
som VR fortfarande kommer att ge bidrag till. VRs nya politik när det 
gäller utrustningsfinansiering ställer ökade krav på lärosätena och deras 
institutioner. Vi kan inte räkna med att Wallenbergsstiftelsen som tradi-
tionellt finansierat stora mängder utrustning ska ta över den finansiering 
som VR nu lämnar till lärosätena själva. SUHF har inbjudit finansiärer 
och lärosäten till ett seminarium 12 mars för att diskutera utrustningsfi-
nansieringen. Det står dock klart att vi nu på universitets-, fakultets- och 
institutionsnivå – och då särskilt naturvetenskapliga fakulteten med dess 
utrustningstunga institutioner – måste lägga upp en långsiktig strategi för 
utrustningsfinansieringen.

25 februari 2010
Vetenskapsrådets utlysning
Vetenskapsrådets stora utlysning är öppnad. Det är glädjande att se att 
den från SUHFs sida önskade nyordningen med fullkostnadsanalys och 
medfinansiering nu kommer att genomföras. Det blir säkert en del krångel 
nu när detta ska tillämpas första gången, men vi får försöka lösa det så 
gott det går. Stockholms universitets Forskningsservice har öppet hus ett 
antal dagar i slutet av mars och början av april för att bistå universitetets 
forskare med dessa frågor. Jag hoppas att vi blir lika lyckosamma med 
ansökningarna till Vetenskapsrådet som vi varit föregående år.

19 augusti 2011
Full kostnadstäckning
Nu är SUHFs rapport Full kostnadstäckning i verkligheten publicerad 
och finns att hämta på SUHFs hemsida. I rapporten beskrivs i vilken ut-
sträckning de stora externa forskningsfinansiärerna bidragit till full kost-
nadstäckning av forskningsprojekten vid 2010 års bidragstilldelning. I 
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rapporten SUHF-modellen i verkligheten som publicerades tidigare i år 
beskrivs hur nämnda modell från och med 2010 tillämpas vid landets uni-
versitet och högskolor. Båda rapporterna har med stor sakkunskap skrivits 
av Ann-Kristin Mattsson från Lunds universitet och utgör tillsammans 
en aktuell beskrivning av läget i den ständigt återkommande frågan om 
full kostnadstäckning. Jag rekommenderar alla som har åsikter om denna 
fråga, och det är många, att läsa båda rapporterna.

I och med publiceringen av SUHFs båda rapporter lämnar jag efter sex 
år posten som SUHFs talesperson i frågor om full kostnadstäckning. Det 
har varit tufft, men jag noterar ett par stora glädjeämnen. Under de gångna 
åren har SUHF-modellen utarbetats och accepterats av olika parter samt 
införts på alla lärosäten. Regeringens direktiv till de statliga forskningsfi-
nansiärerna i regleringsbreven inför år 2010 blev ett genombrott för prin-
cipen att finansiärerna ska bidra med sin andel av lärosätenas indirekta 
kostnader. Det är mycket tillfredsställande att konstatera, vilket framgår 
av den nya rapporten, att de statliga finansiärerna nu följer denna princip, 
därmed lämnar full kostnadstäckning och på ett bra sätt samarbetar med 
SUHF kring de nya rutinerna.

Regeringen har även uttalat att de offentliga stiftelser som tillkommit 
med löntagarfondsmedel eller andra statliga medel också bör bidra med 
sin andel av lärosätenas indirekta kostnader. SUHF önskar naturligtvis 
att detta så långt möjligt även ska gälla för de privata forskningsfinan-
siärerna och insamlingsstiftelserna. Tyvärr får jag konstatera att de flesta 
icke-statliga finansiärerna inte följt dessa uppmaningar. Här krävs fort-
satt dialog mellan SUHF och finansiärerna för att uppnå tillfredsställande 
rutiner enligt rekommendationerna i den nya rapporten. Jag önskar min 
efterträdare som talesperson för full kostnadstäckning, KTHs rektor Peter 
Gudmundson, lycka till med detta arbete.

10 januari 2012

Indirekta kostnader
Jag deltog idag i ett seminarium arrangerat av SUHF för forsknings-
finansiärerna med information om SUHF-modellen och hur den tillämpats 
under år 2011. Det framgick av redovisningen att beräkningen och 
storleken av de indirekta kostnaderna på lärosätena år 2011 i stort 
överensstämmer med 2010 – se rapporten SUHF-modellen i verkligheten. 
De indirekta kostnaderna utgör en större andel av de totala kostnaderna 
vid högskolorna i jämförelse med universiteten, förmodligen beroende 
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på stordriftsfördelar vid universiteten. Samtidigt kan konstateras att 
Stockholms universitet har förhållandevis hög andel indirekta kostnader 
i jämförelse med övriga universitet. Vi har dock inte en mer omfattande 
förvaltning eller högre indirekta kostnader på universitetsnivå, de 
för vårt universitet jämförelsevis högre indirekta kostnaderna ligger 
på institutionsnivån och sammanhänger med att vi har många små 
institutioner. Inom humanistisk fakultet genomförs nu det så kallade 
översynsprojektet i syfte att samordna och rationalisera administrationen. 
Samtidigt måste de allra minsta institutionerna och enheterna, med en 
årsomsättning som inte uppgår till mer än ca 30 mkr, nu i samråd med 
berörd dekanus och vicerektor hitta någon form av samgående, vilket 
jag framhållit i brev till de nya områdesnämnderna. De högre indirekta 
kostnaderna vid Stockholms universitet och vid enskilda institutioner 
beror inte enbart på institutionsstorleken. De kan också sammanhänga 
med att institutionerna erbjuder en omfattande stödverksamhet.
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Autonomi och organisation

När alliansregeringen tillträdde 2006 deklarerade utbildningsminister Lars 
Leijonborg att friheten för universitet och högskolor skulle öka. Den första 
reformen, som genomfördes mycket snabbt, innebar att rektor själv skulle 
lämna förslag till universitetsstyrelsens sammansättning, låt vara efter 
hörande av olika intressenter. Vidare skulle rektor själv kunna välja att vara 
ordförande i styrelsen. Denna reform blev föremål för mycket kritik, även om 
ingen rektor valde att inta ordförandeposten. Själv valde jag att behålla den 
skicklige Sten Heckscher som var styrelseordförande under hela min rektorstid. 
Vi hade ett mycket gott samarbete och var överens om det mesta. 

När Jan Björklund blev utbildningsminister ändrades ordningen. Han tyckte 
det blivit fel och år 2012 bestämdes att nomineringen skulle skötas av lands-
hövdingen, en student och en med lärosätet förtrogen person, dock inte rektor 
eller någon annan i sittande styrelse. Den tredje och sistnämnda personen, all-
mänt kallad ”Bellman”, blev i praktiken oftast en tidigare rektor, för Stockholms 
universitet jag själv då styrelsen förnyades efter min avgång våren 2013. Jag 
tycker ändå att det är en synnerligen diskutabel förordning. Studenterna har 
en representant i nomineringskommittén, men lärare och anställda är alltså 
utestängda. 

För att utreda frågan om lärosätenas självständighet tillsattes en utred-
ning, ”frihetsutredningen” eller ”autonomiutredningen” med Daniel Tarschys 
som ordförande. Förslaget gick inte igenom, men det blev en förenkling och 
uppstädning av regelverk och förordningar. Utbildningsdepartementet ville 
dock inte släppa tanken på en självständigare ställning åtminstone för de 
stora universiteten. Ett förslag om självständiga högskolestiftelser utlovades 
”till nästa termin” – så lät det i alla fall i flera år. Till slut kom förslaget för-
sommaren 2013. Under hösten drogs förslaget tillbaka efter massiv kritik från 
remissinstanserna.

 Avregleringarna som föreslogs 2010 och infördes 2011 medförde att läro-
sätena själva måste besluta om stora delar av sin organisation, oavsett om 
man ville göra förändringar eller ej.  För mig innebar det en möjlighet att före-
slå en förändrad organisation för Stockholms universitet, som sedan lång tid 
och av historiska skäl varit organiserad i fyra fakulteter, naturvetenskaplig, 
humanistisk, samhällsvetenskaplig och juridisk. De tre förstnämnda är myck-
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et stora fakulteter med vardera ett 20-tal institutioner och enheter. Juridiska  
fakulteten består bara av en institution. 

Jag stördes av att juristerna i de flesta sammanhang erhöll samma utrym-
me och representation som var och en av de andra fakulteterna. Än värre var 
att stora delområden inom de senare, som till exempel, biologi, språk eller eko-
nomi, vart och ett i sig med flera institutioner, sällan eller aldrig behandlades 
eller kunde komma till tals för sig, till exempel i universitetsstyrelsen. En ny 
organisation upptog en stor del av min tid och mina tankar under 2010 och 
2011. Jag har dock skrivit mycket litet om detta i bloggen. Frågan var alltför 
känslig och jag stötte på ett massivt motstånd.

Juristerna med sin dekanus Said Mahmoudi var emot förändringar som 
kunde reducera deras priviligierade ställning. Jag stötte också på motstånd 
från de andra fakulteterna med sina dekaner Gudrun Dahl, Stefan Nordlund 
och Gunnar Svensson, huvudsakligen av oro för att en ny organisation skulle 
flytta alltför mycket makt från fakulteterna till rektor. I början av 2011 var 
positionerna låsta. Den humanistiska fakultetens dekanus Gunnar Svensson 
tog emellertid initiativ till samtal oss emellan för att komma fram till någon 
form av kompromiss och till slut lyckades vi med detta. Universitetsstyrelsen 
tog det framlagda förslaget i april 2011. I arbetet med detta hade jag stor hjälp 
av Ulrika Bjare och Jenny Gardbrant på ledningskansliet.

Den nya organisationen innebär att universitetet är organiserat i två  
huvudområden, det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskap-
liga, vart och ett med en områdesnämnd och en vicerektor som ingår i uni-
versitetsledningen. För naturvetarna är det i princip samma organisation som 
tidigare, men inte för de övriga. Fakulteterna finns kvar, men min förhoppning 
är att områdesnämnd och vicerektor för humaniora-samhällsvetenskap ska 
ta över ansvar och styrning för hela sitt område och inte lämna det till de tre 
gamla fakulteterna med sin hämmande och obalanserade uppdelning av det 
humanistisk-samhällsvetenskapliga området.
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30 mars 2006

Fria universitet
I förra veckan blev jag uppringd av en tjänsteman på ett av departementen 
– inte utbildningsdepartementet – som undrade om jag kunde upplysa 
om vem de skulle kontakta på utbildningsdepartementet; man önskade 
nämligen få ett utbildningsuppdrag till Stockholms universitet inskrivet i 
regleringsbrevet, givetvis att utföras inom ramen för våra befintliga resurser. 
Jag svarade att vi behöver färre, inte fler sådana pekpinnar och pålagor 
i regleringsbrevet. Tjänstemannens åsikt var dock att det är regering och 
riksdag som bestämmer vad universiteten ska göra. Nej, det är precis vad 
regering och riksdag ska låta bli. Om utbildningsdepartementet skulle 
släppa fram alla önskemål från olika intressenter om toppstyrning av 
universiteten, då finns inte någon frihet kvar för universiteten att bestämma 
om inriktningen på verksamheten.

Igår ordnade SUHF (Sveriges Universitets- och Högskoleförbund) ett 
seminarium om dessa frågor. Ett antal önskemål framfördes. Några exem-
pel:
 – en ny myndighetsform för universitet och högskolor som tar tillvara 

våra möjligheter att fungera som en fri och självständig kraft i samhället
 – rimlig balans mellan fakultetsmedel och externa medel genom ökning 

av de förra och stopp för externfinansiärernas krav på motfinansiering
 – kortare regleringsbrev med färre återrapporteringskrav och utan direk-

tiv om inriktningen på verksamheten
 – avreglering av anställningsformerna för lärare och forskare samt av-

skaffande av Överklagandenämnden för högskolan

SUHF återkommer med ett manifest och olika aktiviteter kring dessa frå-
gor.

22 september 2006
Överklagandenämnden
Högskoleförordningen tvingar oss till utlysning av lärartjänster även om 
universitetet identifierat en viss person som ledningen av strategiska skäl 
vill tillsvidareförordna som professor eller lektor. Det kan handla om en 
lärare med unik kompetens som behövs för viss undervisning. Det kan 
handla om en världsledande forskare som universitetet vill rekrytera för 
att stärka ett visst område. Den rigida förordningen tvingar oss till smala 
utlysningar för att kunna genomföra dessa strategiska rekryteringar. Hela 
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proceduren med sakkunnigutlåtanden måste därpå genomföras som ett 
skådespel för att upprätthålla förordningens bestämmelser.

Överklagandenämnden för högskolan övervakar att lärosätena följer 
högskoleförordningen. I ett fall nyligen vid Södertörns högskola har Över-
klagandenämnden flyttat fram positionerna. Högskolan ville anställa en 
lektor med särskild kompetens. En smal utlysning och sakkunnigförfa-
rande helt enligt förordningen genomfördes och den tilltänkta personen 
förordnades. En andra sökande överklagade och Överklagandenämnden 
undanröjde anställningsbeslutet, inte med hänvisning till något brott mot 
högskoleförordningen, utan för att ”högskolan i anställningsprocessen 
varken agerat sakligt, opartiskt eller iakttagit principen om allas likhet 
inför lagen”.

Jag tycker att detta är fullständigt orimligt. Överklagandenämnden har 
med sitt beslut saboterat högskolans planerade rekrytering. Högskoleför-
ordningens detaljstyrning av läraranställningar och därtill en Överklagande- 
nämnd som med denna typ av beslut griper in i lärosätenas verksamhet 
har blivit ett verkligt problem. Universitet och högskolor måste precis 
som andra myndigheter själva få ansvaret för sin personalrekrytering utan 
pekpinnar och tillrättavisanden uppifrån. Herr/fru utbildningsminister in 
spe, avveckla snarast såväl detaljregleringen i högskoleförordningen som 
Överklagandenämnden för högskolan!

10 november 2006
Universitetsstyrelsen
Universitetsstyrelsen har sammanträtt idag och fattat beslut om verksam-
hetsplan och budget för 2007. Verksamhetsplanen för 2007 är en vidare-
utveckling av årets verksamhetsplan. Delmålet rörande nivåklassificering 
(enligt Bologna-modellen) av kursutbudet är struket eftersom det nu är 
uppnått. Ett nytt delmål för grundutbildningen har tillkommit: Andelen 
in- och utresande studenter skall öka. Vidare skall alla doktorander er-
bjudas ordentlig introduktion till utbildningen i samband med antagning.

Budgeten är förstärkt tack vare de genom budgetpropositionen utökade 
resurserna för forskning och forskarutbildning, drygt 28 miljoner för 
Stockholms universitet. Samtidigt är pris- och löneomräkningen mycket 
låg för nästa år, 0.8 %. Grundutbildningsanslaget (takbeloppet) har under 
innevarande år ökat med nästan 100 miljoner då vi tagit på oss ett större 
utbildningsuppdrag. Vi kommer sannolikt inte att klara detta uppdrag 
under 2007, men kan kompensera underprestationen med tidigare 
överprestationer. Inför 2008 är det emellertid viktigt att vi klarar det 
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utökade utbildningsuppdraget om vi ska kunna ta hem hela vårt takbelopp 
i grundutbildningsanslag.

Universitetsstyrelsen har också behandlat remissen ”Ett ökat inflytande 
för universitet och högskolor vid utseende av ledamöter i styrelser” som 
inkom från Utbildningsdepartementet 1 november. I remissen finns ett 
förslag till ändring i högskolelagen, en ändring som går ut på att möjlig-
heter öppnas för att ha en intern i stället för en extern majoritet i universi-
tets- och högskolestyrelserna och för att ha rektor som styrelseordförande. 
Vidare aviseras att regeringen genom förordning eller i praxis kommer 
att avskaffa de politiska nomineringarna till styrelserna – tidigare har 
den förra regeringen med samarbetspartier tillsatt en styrelseledamot och 
den politiska oppositionen en styrelseledamot, ett system som alltså skall 
avskaffas – men det handlar inte om att entlediga eller utestänga politiker 
från styrelserna.

Universitet stöder förslaget till lagändring men menar samtidigt att 
frågorna kräver mer beredning och utredning. Det är framförallt frågorna 
om extern eller intern majoritet i styrelsen och om rektors möjliga ställ-
ning som styrelseordförande (en ordning som gällde fram till 1998) som 
nu debatteras livligt vid landets lärosäten. Själv menar jag att de externa 
ledamöterna är en stor tillgång för styrelsen men jag anser inte att de 
nödvändigtvis måste vara i majoritet. Jag välkomnar också den större 
handlingsfrihet som den föreslagna lagändringen innebär, men jag har 
ingen önskan att själv sitta som styrelseordförande.

15 november 2006
Universitetens styrning
Högskoleverket har idag haft ett seminarium för rektorer och styrelseord-
förande om universitetens och högskolornas styrning. Statssekreteraren 
Peter Honeth medverkade och svarade på frågor om regeringens tilltänkta 
politik på området. Inriktningen är att lärosätenas självbestämmande skall 
öka. Möjligheten att ge lärosätena en särskild status skild från övriga stat-
liga myndigheter ska ses över. Det framgick att nuvarande styrelser kom-
mer att få ett förlängt mandat åtminstone till 1 mars, eventuellt ytterligare 
några månader men knappast längre än till 1 juli. De därpå tillträdande 
nya externa ledamöterna ska utses av regeringen på förslag av rektor efter 
någon form av öppen förslagsprocess. Det är dock oklart vilka eventuella 
regler som kommer att gälla för en sådan process. Kravet på att de ex-
terna ledamöterna ska vara i majoritet kommer att tas bort. Rektor ska 
kunna vara styrelsens ordförande. Just detta orsakade mycket debatt på 
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seminariet, och många inlägg från såväl rektorer som styrelseordförande. 
Många menade att en sådan ordning leder till oklara ansvarsförhållanden. 
Statssekreteraren menade dock att problemet redan finns idag, eftersom 
rektor är ledamot av styrelsen, och att det knappast blir större om rektor 
är ordförande. Det råder delade meningar om detta, men det blir kanske 
ingen stor fråga i praktiken, eftersom de flesta rektorer redan deklarerat 
att de avstår från att vara styrelseordförande. Som jag tidigare meddelat, 
så tycker jag själv att det är bra med mindre reglering och fler möjligheter 
till alternativa styrformer, men jag har ingen önskan att själv vara styrelse-
ordförande.

18 januari 2007

Universitetsstyrelsen
Regeringen vill ta bort följande mening i högskolelagen: ”Till ordförande i 
styrelsen bör regeringen utse någon som inte är anställd vid den högskola 
som uppdraget avser.” Innebörden i denna mening är att rektor inte bör 
vara ordförande i universitetsstyrelsen. Dagens Nyheter vänder sig idag på 
ledarplats mot regeringens förslag till förändring. Möjligheten för rektor 
att inta platsen som styrelseordförande har också väckt mycket debatt 
sedan den lanserades av utbildningsministern i slutet av oktober förra året.

Jag tycker inte den föreslagna lagändringen innebär något problem. 
Statliga myndigheter har som regel generaldirektören som styrelseord-
förande och fram till slutet av 1990-talet var rektor alltid ordförande i 
universitetsstyrelsen, en ordning som uppenbarligen inte lett till några 
katastrofer. Sedan är det en annan sak att det finns flera fördelar med en 
extern styrelseordförande, och jag känner inte till något lärosäte som tän-
ker föreslå något annat. Poängen med lagändringen är emellertid att den 
innebär minskad reglering och ökad frihet för lärosätena, frihet att välja 
den styrelseform man finner lämplig.

Regeringen föreslår också att högskolelagen ska modifieras så att de 
externa ledamöterna inte längre måste vara fler än lärar- och student-
representanter tillsammans. Den förändringen är också en avreglering som 
medger ökad valfrihet. Vår nuvarande universitetsstyrelse, liksom flera 
andra universitets- och högskolestyrelser, har fått förlängt mandat till och 
med 30 april i år. Regeringen ska utse ny styrelse från och med 1 maj. Vi 
avvaktar nu besked från regeringen om hur förslag till ny styrelse ska 
utformas.
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27 november 2007

Frihetsutredningen
Frihetsutredningen kallas den faktiskt på Utbildningsdepartementets hem-
sida, utredningen om en friare ställning för universitet och högskolor, 
vilka idag formellt är statliga förvaltningsmyndigheter med vad det inne-
bär av begränsningar och skyldigheter. Utredare blir Daniel Tarschys från 
Stockholms universitet. Jag har läst utredningsdirektiven och de är allmänt 
hållna utan några större överraskningar. Värt att notera är att utredaren 
också ska föreslå hur tillsyn och kvalitetssäkring ska ske för universitet 
och högskolor. Det måste betyda att utredaren också ska uttala sig om 
Högskoleverkets ställning och verksamhet. Det blir intressant.

8 december 2008

Självständiga lärosäten
Så har då Daniel Tarschys autonomiutredning presenterats. Mycket av 
innehållet har utredaren målat upp i förväg så det är inga stora överrask-
ningar. Sammanfattningen ger en snabb och bra överblick av innehållet så 
jag bryr mig inte om att rekapitulera det här. Daniel Tarschys skriver själv 
att utredningen ska betraktas som ett ramförslag snarare än ett detaljerat 
förslag. Jag tycker dock att det förefaller vara ett mycket genomarbetat 
och genomtänkt förslag. Det innebär om det skulle genomföras en betyd-
ligt ökad autonomi samtidigt som ett rimligt statligt inflytande behålls, en 
i många avseenden efterlängtad avreglering och minskad detaljstyrning, 
och en intressant lösning på problemet med beskattningen av anslagen 
via Akademiska Hus. Att överföra ägandet och därmed inflytandet över 
Akademiska Hus hyressättning och vinstdisposition till lärosätena är inte 
mer än rimligt, men finansdepartementet och näringsdepartementet kom-
mer antagligen att sätta sig på tvären. Beträffande befattningsstrukturen 
förespråkar autonomiutredningen en långtgående frihet för lärosätena på 
tvärs med befattningsutredningens förslag till detaljerad reglering. Det blir 
säkert debatt om detta. Nu kommer autonomiutredningen på remiss och 
under nästa år får vi se hur mycket som går igenom när regeringen lägger 
sin utlovade högskoleproposition.
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2 februari 2009
Självständiga lärosäten
Vid förra veckans rektorsmöte i HSVs regi var autonomiutredningen na-
turligtvis föremål för diskussion. Det stod klart att Finansdepartementet är 
emot mycket av förslagen i utredningen och att detta departement bromsat 
remissförfarandet – vi har ju ännu inte fått utredningen på remiss fast utre-
daren Daniel Tarschys hoppades att hans utredning skulle skickas ut före 
jul. Utvecklingen i Finland är mycket lik autonomi-utredningens förslag 
och jag fick intrycket att det trots motståndet finns starka politiska krafter 
för att något ska hända även här. Daniel Tarschys påpekade att frågan 
tagits upp av Grundlagsutredningen i ett helt avsnitt (29.3). Utredningen 
föreslår att forskningens frihet ska skrivas in i grundlagen (regeringsfor-
men) och utredningen menar att forskningens frihet består av såväl den 
individuella akademiska friheten som den institutionella autonomin (sic). 
Grundlagsutredningen föreslår också att kravet på svenskt medborgarskap 
för ledamöter i universitets- och högskolestyrelserna ska tas bort.

19 januari 2010
Lärosätenas autonomi
Utbildningsdepartementet har skickat ut en ”Promemoria med förslag till 
ökad organisatorisk frihet för statliga universitet och högskolor, m.m.” 
Lärosätena ska lämna synpunkter senast 15 februari. Promemorian är en 
förelöpare till den proposition om ökad självständighet som ska komma 
i mars och som blir utfallet av Daniel Tarschys förslag i Autonomiutred-
ningen. Den senare föreslog som bekant långtgående förändringar med 
en helt ny verksamhetsform vilken dock fick ett blandat mottagande i re-
missbehandlingen. Den nu aktuella promemorian innehåller några mycket 
begränsade förslag till strykningar i högskolelagen och högskoleförord-
ningen. Den huvudsakliga innebörden i dessa är att allt om fakultets-
nämnder etc. stryks och det lämnas åt lärosätena att själva bestämma om 
sin inre organisation. Promemorian innehåller ingenting om förändringar 
i regleringen av befattningsstrukturen vid lärosätena, vilket behandlats i 
den tidigare Befattningsutredningen. Befattningsstrukturen kommer dock 
att tas upp i den kommande propositionen. De i promemorian föreslagna 
förändringarna är alltså synnerligen begränsade, i synnerhet i jämförelse 
med de storslagna planerna i Autonomiutredningen. När regeringens pro-
position väl kommer i mars kommer den säkert att innehålla fler föränd-
ringar, men det ser ju inte ut att bli mycket kvar av Autonomiutredningens 
förslag. Jag hoppas dock på rejäla strykningar i alla klåfingriga tillägg 
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som tillkommit i högskolelag och högskoleförordning de senaste 15 åren. 
Dessutom kvarstår den principiellt viktiga frågan om att universitet och 
högskolors självständiga röst i samhället på något sätt måste säkerställas. 
Rent formellt är lärosätena idag statliga myndigheter med skyldighet att 
verkställa sittande regerings aktuella politiska program. Det är ingen bra 
ordning.

24 mars 2010
Autonomipropositionen
Autonomipropositionen är lagd och universitet och högskolor förblir stat-
liga myndigheter, som väntat efter lärosätenas tämligen skeptiska mot-
tagande av autonomiutredningens förslag om en självständig ställning 
utanför staten. Departementet har emellertid gjort ett rejält försök till 
uppstädning av all detaljreglering som tillkommit under de senaste 15 
åren. Det innebär samtidigt att vi står inför ett stort internt utrednings-
arbete. Vi måste ersätta mycket av det som nu försvinner i högskolelagen 
och högskoleförordningen med interna regelverk. Det gäller inte minst 
anställningsordningen och befattningsstrukturen. Det är utmärkt att vi 
kommer att kunna kalla professorer och slipper iscensätta skenutlysningar 
vilket varit nödvändigt även då vi varit klara över vem som ska rekryteras. 
Det är också utmärkt att vi slipper förordningen om särskilda organ för 
vissa utbildningar, vilket krånglat till det för fakultetsnämndernas led-
ning av utbildning och forskning. Propositionen innehåller också en del 
intressanta förslag av ekonomiadministrativ karaktär som kan öka våra 
möjligheter, t ex för att tillhandahålla studentbostäder. Bantning av åter-
rapporteringskraven i regleringsbrev och årsredovisning utlovas också. 
Det är dock svårt att överblicka hur mycket vår självständighet och vårt 
manöverutrymme kommer att öka. Ett mer precist svar kan inte ges för-
rän vi fått se de nya versionerna av högskolelag, högskoleförordning och 
regleringsbrev i sin helhet, och då får vi vänta till årsskiftet.

8 februari 2011

Prefektmöten och ny organisation 2012
Vårens prefektmöten med efterföljande middag på Spökslottet inleds med 
första mötet idag och de två följande de två kommande tisdagarna. Vid 
prefektmötena förmedlas information i aktuella frågor och därpå följer 
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diskussioner kring något aktuellt tema. Denna gång är ämnet universite-
tets framtida organisation från och med 2012. Jag har tagit upp frågan 
vid höstupptakten den 16 september och vid höstens och vårens hittills-
varande rektorskonseljer. Jag är naturligtvis angelägen om att höra även 
prefekternas och andras synpunkter. Universitetsstyrelsen informerades 
den 3 december förra året och den framtida organisationen är en viktig 
diskussionspunkt vid styrelsens nästa sammanträde den 16 februari. Beslut 
ska fattas under våren. Underlaget till styrelsens diskussion färdigställs 
idag och finns senare under dagen tillgängligt på medarbetarwebben för 
den som vill ta del av detta.

24 februari 2011

Styrelsenomineringar
Högskoleverket hade igår en konferens för ledamöter i universitets- och 
högskolestyrelserna. Bland andra uppträdde utbildningsminister Jan 
Björklund och talade i en timme om aktuella frågor. Budskapet var det 
som jag tidigare refererat från Högskoleverkets årliga rektorsmöte (blogg 
27 januari). Det fanns dock en nyhet, en precisering av den kommande 
förändringen för hur universitets- och högskolestyrelser ska utses. Idag 
utser regeringen de externa representanterna inklusive ordförande på 
förslag av rektor, en mycket omdebatterad ordning. Under våren kommer 
en departementspromemoria på remiss med förslag till nyordning. En 
valberedning knuten till lärosätet ska föreslå representanterna som 
sedan utses av regeringen. Frågan är hur valberedningen ska utses och 
promemorian kommer att presentera olika alternativ. Första gången det 
blir aktuellt att tillämpa den nya ordningen är våren 2013, då de flesta 
styrelser utsågs förra våren för en period på tre år.

15 mars 2011

Rektorskonseljen
Rektorskonseljen, dvs universitetsledning, fakultetsledningar och student-
kårens ledning samt chefstjänstemän och föredragande handläggare, har 
igår och idag haft terminens internat i Vaxholm. Huvudpunkten i diskus-
sionerna var förslaget till ny organisation från och med 2012, vilket ska 
föreläggas universitetsstyrelsen för ställningstagande 15 april. Huvud-
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dragen i detta förslag är att nuvarande institutions- och fakultetsorga-
nisation består och att vicerektorer och områdesnämnder för humanio-
ra-samhällsvetenskap respektive naturvetenskap införs. Jag återkommer 
naturligtvis med detaljerad information när besluten har fattats. Andra 
diskussionspunkter vid rektorskonseljen var analys av orsakerna till de 
stora beloppen sparade medel och förslag på åtgärder för att komma till 
rätta med situationen, samt diskussion och samordning av fakultetsnämn-
dernas kriterier för anställning som och befordran till universitetslektor 
respektive professor.

15 april 2011

Ny organisation 2012
Universitetsstyrelsen har idag fattat beslut om ny organisation från och 
med 2012, med innebörden att det då inrättas ett nytt beslutsorgan, en om-
rådesnämnd för humaniora, juridik och samhällsvetenskap bestående av 
fakultetsledningarna för de tre nämnda fakulteterna samt studentrepresen-
tanter. Naturvetenskapliga fakultetsnämnden blir tillika områdesnämnd 
för naturvetenskap. Jag kommer samtidigt att efter förslag framtagna 
genom kollegialt val utse två vicerektorer vilka ska ingå i universitetsled-
ningen och även vara ordförande i områdesnämnderna. Beslutet innebär 
ingen förändring av nuvarande institutions- och fakultetsorganisation. 
Det är min övertygelse att den nya organisationen kommer att förstärka 
den strategiska ledningen och styrningen av framförallt det humanistisk-
samhällsvetenskapliga området och stärka kärnverksamhetens inflytande 
i universitetsledningen. Vi kommer att informera mer om den nya organi-
sationen i Aula Magna 26 april kl 1500.

17 maj 2011

Rektorsmöte
Jag befinner mig på SUHFs rektorsmöte, denna gång i Fiskebäckskil. 
Dessa vårmöten är till för informella samtal och det har varit mycket 
diskussion kring de organisationsförändringar som planeras på lärosätena. 
Det förefaller som om vi är ett av mycket få lärosäten som är klara med 
beslut om ny organisation, inklusive arbets- och delegationsordning, 
anställningsordning, valföreskrifter mm. Autonomireformen medför 
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uppenbarligen att organisationen kommer att variera mycket mer än 
idag mellan lärosätena, t ex omprövas fakultetsorganisationen på många 
sätt, inte bara indelningen utan även befogenheterna. Vissa lärosäten 
gör om fakultetsnämnderna till kvalitetsråd utan inflytande över de 
ekonomiska resurserna. Även anställningsordningarna varierar, sålunda 
blir möjligheterna/rättigheterna till befordran till professor mycket 
olika. Mycket få eller inga andra lärosäten verkar t ex ha möjlighet för 
forskare att befordras till professor, vilket vi har på Stockholms universitet, 
naturligtvis givet att kvalitetskraven uppfyllts.

20 oktober 2011

Val av nya vicerektorer och dekaner
Resultatet av valen av vicerektorer, dekaner, områdesnämnder och fakul-
tetsnämnder till den nya organisationen från och med 2012 är nu klart. 
Det är utmärkta personer som blivit valda. Jag känner de flesta. Jag har 
haft många kontakter med de nyvalda vicerektorerna Anders Karlhede 
och Astrid Söderbergh-Widding i deras nuvarande roller och har stort 
förtroende för båda. Valet av vicerektorer, fakultetsdekaner och de senares 
ställföreträdare (prodekaner) är rådgivande och de utses av rektor. Jag 
räknar med att rektorsbeslutet ska kunna fattas i nästa vecka, i enlighet 
med valresultatet. Värt att notera är att av de 16 vicerektorer, fakultets-
dekaner, prodekaner, vicedekaner och sektionsdekaner som nu valts är 7 
män och 9 kvinnor.
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Akademisk karriärväg

Under början av min rektorsperiod tillsatte regeringen befattningsutredningen 
med Ann Numhauser-Henning som utredare. Det var viktigt att åstadkomma 
någon form av svenskt tenure-track system, en akademisk karriärväg som 
möjliggör avancemang till professor för de skickligaste lärarna och forskarna. 
Befattningsutredningens detaljerade förslag blev emellertid mer eller mindre 
obsolet i och med den avreglering som kom efter autonomiutredningen, vilken 
jag kommenterat i föregående kapitel.

Med avregleringen fick lärosätena i stort sett bestämma själva hur de skulle 
göra utom beträffande de högsta befattningarna som professor och universi-
tetslektor. De flesta lärosäten har infört någon form av karriärväg från post-
doktor via en så kallad rekryteringstjänst till universitetslektor och slutligen 
professor. Vid Stockholms universitet – i motsats till vad som gäller vid de 
flesta andra universitet – kan även tillsvidareanställda forskare befordras till 
professor, givet att de uppfyller kvalitetskraven.
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6 september 2006
Professorsbefordran av forskare
Jag har besökt två kemiinstitutioner idag, Analytisk kemi och Biokemi 
och biofysik. Kemi är ett av universitetets styrkeområden. Biokemi särskilt 
biologiska membraner är ett av våra ledande forskningsområden där jag 
gissar att vi intar inte bara en internationellt framstående utan t o m en 
internationellt ledande ställning. Denna styrka har lett till att våra kemi-
institutioner har betydande forskningsresurser, åtminstone i jämförelse 
med grundutbildningens omfattning. Det har i sin tur medfört att institu-
tionerna har betydligt fler tillsvidareförordnade forskare än universitets-
lektorer.

Högskoleförordningen medger inte befordran av forskare till professor. 
Det är bara universitetslektorer som kan befordras till professor. Vi har 
flera framstående kvinnliga forskare i kemi. De är meriterade för professur 
både vetenskapligt och pedagogiskt men kan inte befordras på grund av 
Högskoleförordningens rigida utformning. Den har blivit ett direkt hinder 
för regeringens och universitetets prioriterade jämställdhetssträvanden för 
att öka antalet kvinnliga professorer.

Regelverket för anställning av lärare och forskare vid universitet och 
högskolor är alldeles för detaljerat och har blivit ett problem inte bara 
för ökad jämställdhet utan för verksamhetens utveckling i allmänhet. Re-
gelverket övervakas dessutom av Överklagandenämnden för högskolan, 
som i ett fall nyligen vid Stockholms universitet till och med underkänt 
universitetets utformning av ämnesbeskrivningen i en utlysning. Tjänste-
tillsättningar måste anförtros universitet och högskolor själva, precis som 
för andra myndigheter, detaljstyrningen i Högskoleförordningen skrotas, 
och Överklagandenämnden avskaffas.

12 september 2006
Personalfrågor
Personalfrågor är ett vanligt samtalsämne vid mina institutionsbesök. 
Många undrar hur det ska bli med de nya anställningsreglerna som träder 
i kraft 1 juli nästa år och som innebär att tidsbegränsade förordnanden 
som under en femårsperiod varat i sammanlagt 14 månader omvandlas 
till tillsvidareförordnanden. Med det systemet kommer vi inte längre att 
kunna anställa postdoktorer och projektanställda forskare i den utsträck-
ning vi gör idag. Samtal pågår med de fackliga organisationerna om hur 
problemet ska hanteras. Personalbyrån kommer att informera prefekterna 
bland annat vid höstens prefektmöten i oktober.
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Vid mina besök igår vid Fysikum och Institutionen för astronomi disku-
terade vi bland annat dessa frågor. Vid Fysikum har man en femårsplane-
ring för rekrytering av personal, särskilt lärare och forskare. Det handlar 
inte om vad institutionen ska göra när en enskild person går i pension 
eller slutar, utan om hur många rekryteringar som ska göras under hela 
perioden, vid vilka tillfällen och med vilken inriktning. Det är ett bra sätt 
för strategisk planering där man kan frigöra diskussionen från begräns-
ningar till enskilda ämnesinriktningar och till den ekonomiska situationen 
ett enskilt budgetår.

21 november 2006
Akademisk karriär
SULF hade idag ett idéseminarium om den akademiska karriärstegen. Be-
fattningsutredningens sekreterare (den statliga utredning som ska se över 
regelverket för akademiska befattningar) fanns på plats och talade om 
utredningens förutsättningar. Två av våra dekaner, Stefan Nordlund och 
Gunnar Svensson (naturvetenskaplig respektive humanistisk fakultet) gav 
sin syn på hur en akademisk karriärstege borde se ut, och de hade från sina 
skilda utgångspunkter kommit till nästan samma resultat. Forskarassisten-
terna bör avskaffas och ersättas med biträdande lektorer med möjlighet 
till befordran till tillsvidareförordnad universitetslektor efter prövning av 
vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Den postdoktorala nivån behö-
ver byggas ut med riktiga tjänster, ”doktorstjänster”. Dimensioneringen 
av nivåerna doktorand, doktor, biträdande lektor, universitetslektor, pro-
fessor måste bli bättre utan flaskhalsar. Jag håller med om allt detta. Det 
blir fler tillfällen att ta upp dessa frågor. Den 7 december får vi besök av 
befattningsutredaren själv, Ann Numhauser-Henning, som ska träffa uni-
versitets- och högskoleledningarna i Stockholm-Uppsala-regionen. Stock-
holms universitet fungerar som värd.

8 december 2006
Befattningsutredningen
Befattningsutredningen är den statliga utredning som ska se över 
befattningsstrukturen vid universitet och högskolor. Utredare är Ann 
Numhauser-Henning, prorektor vid Lunds universitet. Befattnings-
utredningen hade igår förmiddag på Stockholms universitet en hearing 
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för lärosätesrepresentanter i Stockholm-Uppsala-området och i går 
eftermiddag ett seminarium i Högskoleverkets regi. Utredningen befinner 
sig i ett tidigt stadium, den ska arbeta ytterligare ett år och det finns ännu 
inga utarbetade förslag. Det framkom dock att vi knappast kan räkna 
med några andra tidsbegränsade forskaranställningar än de nuvarande 
forskarassistent/biträdande lektor och någon form av (post)doktor-
anställning. De skärpta LAS-reglerna kommer i den nya regeringens tapp- 
ning med stor sannolikhet innebära att andra tidsbegränsade förordnanden 
automatiskt övergår i ett tillsvidareförordnande efter sammanlagt 24 (i  
förra regeringens version 14) månaders förordnande under en femårsperiod 
(även deltid och ledighet under förordnandetiden räknas av som heltid 
från de 24 månaderna). Det betyder att det utbredda systemet med 
tidsbegränsade förordnanden som forskare måste överges. Vi måste 
vara beredda att tillsvidareförordna forskare även om de bara har 
externfinansiering för en begränsad tid, t ex 3 år genom ett rådsanslag.

13 december 2006
Professorers undervisning
Den s k befordringsreformen för professurer, dvs att universitetslektorer 
kan ansöka om befordran till professor, åtföljdes inte av någon resurs-
förstärkning i det statliga anslaget till universiteten. Det har inneburit att 
befordrade professorer i regel haft samma omfattning på undervisningen 
som när de var universitetslektorer. Befordran har inte medfört mer tid 
för forskning. Naturvetenskapliga fakulteten föreslog för något år sedan 
att universitetet genom centralt beslut skulle sänka volymen undervisning 
för de befordrade professorerna och höja den för de rekryterade så att 
alla professorer formellt skulle få samma fördelning av undervisning och 
forskning, fast med möjlighet till individuella avvikelser. Det är en riktig 
tanke och Stockholms universitet har inte någon önskan att upprätthålla en 
distinktion mellan befordrade och rekryterade professorer. Att genomföra 
förslaget är emellertid inte helt enkelt. Arbetstiden regleras genom fackliga 
avtal och en ändring kräver förhandlingar och nya avtal. Det är också en 
kostnadsfråga, särskilt för institutioner med många befordrade professorer.

Vi har nu kommit en bit på vägen genom ett nytt avtal med de fackliga 
organisationerna. Det innebär att undervisningsdelen för befordrade pro-
fessorer fr o m 1 juli nästa år sänks från 70 till 60 % och att den samtidigt 
höjs från 25 till 30 % för rekryterade professorer som anställts år 1999 
eller senare. För professurer som utlyses efter årsskiftet gäller att undervis-
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ningsdelen utgör 50 % av arbetstiden. På sikt önskar jag att vi ska kunna 
bestämma om detta individuellt, utifrån varje professors inriktning och 
förutsättningar. Det bör också vara möjligt att inleda en anställning som 
professor med en viss arbetstidsfördelning och efter ett antal år få den om-
prövad. Det nya avtalet innebär en ekonomisk påfrestning för institutioner 
med ett stort antal befordrade professorer, och en ekonomisk avlastning 
för institutioner med ett stort antal (fr o m 1999) rekryterade professorer. 
Universitetsledningen har dock efter samråd med dekanerna beslutat att 
inte avsätta några centrala medel för att kompensera för dessa föränd-
ringar. Det är möjligt att fakulteterna beslutar om åtgärder i extrema fall.

19 juni 2007

Resursutredningen och Befattningsutredningen
[Första delen av detta blogginlägg, om Resursutredningen, se kapitlet om 
Forsknings- och högskolepolitik.]

Befattningsutredningen är inriktad på att skapa en, eller snarare flera 
alternativa, akademiska karriärvägar efter doktorsexamen och efter en 
eventuell tidsbegränsad anställning som postdoktor. Det blir inget undan-
tag för forskare från de nya LAS-reglerna – visstidsanställda forskare blir 
alltså tillsvidareförordnade efter 24 månader (inklusive deltid, föräldra- 
och sjukledighet). En ny tjänst – biträdande professor – införs mellan 
lektor och professor. (Vem har beställt den tjänsten?) En lektor kan söka 
befordran till biträdande professor och en biträdande professor kan söka 
befordran till professor. Tillsvidareförordnade forskare ska också kunna 
söka befordran till biträdande professor eller professor. Forskarassistent 
avskaffas och ersätts med biträdande lektor – som sådan ska man efter fyra 
år ha rätt till tillsvidareförordnade om man uppfyller specificerade kompe-
tenskrav. En biträdande lektor som klarar dessa krav tillsvidareförordnas 
som biträdande professor utan att först vara lektor. Överklagandenämn-
den för högskolan ser ut att bli kvar.

Jag uppfattar att befattningsutredningen är starkt fokuserad på indi-
videns möjligheter och rättigheter att tillsvidareförordnas och befordras 
till nya tjänster ända fram till professor. Jag saknar ett resonemang kring 
lärosätets (universitets- och högskoleledningens, fakultetsledningarnas, 
institutionsledningarnas) möjligheter och skyldigheter att på bästa sätt 
bemanna lärosätet för att lösa dess verksamhetsuppgifter. Med det nu-
varande förslaget kommer uppsägningar på grund av arbetsbrist bli en 
vanligare företeelse, även på professorsnivån. Den akademiska rörligheten 
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blir ännu mer begränsad än idag, inte bara på grund av möjligheten att 
fullborda en hel akademisk karriär på ett enda lärosäte – just denna möj-
lighet kommer att ta betydande resurser i anspråk och därmed begränsa 
lärosätets möjlighet till utlysningar. Befattningsutredningen har dock ett 
förslag som underlättar lärosätesledningens arbete, ett kallelseförfarande 
ska återinföras, dvs en möjlighet – om särskilda skäl finns – att direkt 
anställa framstående lärare eller forskare utan tvingande utlysningsför-
farande.

15 december 2007

Befattningsutredningen
Befattningsutredningen har kommit. Efter en snabb genomläsning av 
sammanfattningen hittar jag inga stora nyheter i jämförelse med vad som 
redan är känt från utredarens muntliga presentationer i olika sammanhang. 
Det jag skrev 19 juni gäller alltså fortfarande. Tvåårig postdoktoranställning 
införs, forskarassistent avskaffas och ersätts av biträdande lektor med rätt 
till prövning för befordran till biträdande professor. Det förefaller vara så 
tänkt att en lektor först måste passera det nya karriärsteget biträdande 
professor innan hon kan befordras till professor. Forskare kan befordras till 
biträdande professor eller direkt till professor. Visstidsanställda forskare 
inlasas efter 24 månader. Ett kallelseförfarande ska också möjliggöras, i 
första hand för att öka antalet kvinnliga professorer.

Förslaget är starkt fokuserat på inrättandet av ett sammanhållet aka-
demiskt karriärsystem med lärarens/forskarens utvidgade rättigheter till 
tillsvidareförordnande och befordran. Frågan uppstår då om inte detta 
medför begränsningar i ledningens (prefektens) möjligheter att på lämpligt 
sätt bemanna lärosätet (institutionen) för att lösa verksamhetsuppgifterna. 
Utredarens kommentar till detta är att befordran i stort är en titelfråga 
kombinerad med en viss löneutveckling och att strategiska arbetslednings-
beslut inte kan förenas med ett (till vissa anställningskategorier) schablo-
niserat befattningsinnehåll (sid 24). Med andra ord, rätt till prövning för 
befordran kan inte medföra rätt till förändring av arbetsuppgifterna.

Min spontana reaktion när jag läst sammanfattningen igår var att det 
är ett genomtänkt förslag. Efter att ha sovit på saken undrar jag om inte 
förslaget är för genomtänkt. Bantning av regelverket har många efterlyst, 
inklusive högskole- och forskningsministern. Det utmärker inte förslaget. 
Tilltänkta ändringar i högskolelag och högskoleförordning omfattar inte 
mindre 35 sidor i utredningen men strykningarna uppvägs av nästan lika 
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mycket ny text. Anställningsproceduren avregleras i högskoleförordningen 
men befattningsstrukturen förblir toppstyrd i detalj. Vi får granska detta 
och återkomma med ytterligare kommentarer i kommande remissvar.

6 februari 2009

Adjungerade professorer
Svenska Dagbladet har i en serie artiklar tagit upp systemet med adjungerade 
professorer. Den tillspetsade rubriksättningen går ut på att professorstitlar 
kan köpas. Det ger intrycket av att den enda prestation som erfordras är eko-
nomisk, och det är naturligtvis en felaktig beskrivning. Tilltänkta adjung-
erade professorer kompetensprövas av fakultetsnämnderna. Sakkunnig- 
utlåtanden tas in. Det är inte bara att köpa titeln. Svenska Dagbladet 
skriver också om att kompetensprövningens noggrannhet ifrågasatts. Det 
tycker jag man ska ta upp med berörd fakultetsnämnd, som har ansvaret 
för kvalitetskontrollen. Vi har också gästprofessorer, i regel med lön från 
universitetet, och affilierade professorer, utan ekonomisk ersättning. Till 
affilierad professor kan utnämnas välrenommerad forskare med anknyt-
ning till universitetet. Även här gäller att professorskompetensen prövas 
av fakultetsnämnden. Jag menar att professorstitlarna behövs och att våra 
adjungerade professorer, gästprofessorer och affilierade professorer är en 
stor tillgång för universitetet.

En omständighet som Svenska Dagbladet också tar upp är att Hög-
skoleförordningen stipulerar en maxtid på sex år för förordnandet som 
adjungerad professor. Det är ett bra exempel på den omfattande och 
klåfingriga detaljreglering som år för år byggts upp i denna förordning. 
Jag hoppas på en snar avreglering, i autonomiutredningens anda. Tids-
begränsningen av adjungerade professorer fyller ingen funktion och ut-
gör i många fall ett problem. Stockholms universitet följer naturligtvis 
högskoleförordningens regelverk, men jag kan gott förstå att det finns 
försök att kringgå sådana helt onödiga bestämmelser. Högskoleverket ska 
kontrollera att lärosätena följer bestämmelserna, men det blir uppenbar-
ligen ingen kontroll av om lärosätena håller tidsgränsen för adjungerade 
professorer. Universitetskansler Anders Flodström menar att detta är ett 
mindre byråkratiskt problem och att Högskoleverket har viktigare saker 
att syssla med. Det har han alldeles rätt i.
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22 juni 2010
Akademisk karriärstege
SUHF hade igår ett välbesökt seminarium om följderna av autonomi-
propositionens avregleringar. SUHF har haft två ”läsargrupper” som före-
drog de olika frågorna, det handlar dels om lärosätenas organisation och 
styrning, dels om befattningsstrukturen. Vid seminariet blev det mycket 
diskussion kring lärarbefattningarna och möjligheten till en för lärosätena 
någorlunda enhetlig akademisk karriärstege (ett tenure-track-system). Alla 
tycks vara överens om att det ska finnas en sådan stege med fyra steg, 
postdoctor  assistant professor  associate professor  (full) professor. 
Jag använder de engelska beteckningarna eftersom det inte råder någon 
enighet om framförallt den svenska beteckningen för steg två, det som 
idag närmast motsvaras av biträdande lektor. Postdoktoranställningen är 
genom kollektivavtal tidsbegränsad till två år. Det allmänna önskemålet är 
nu att få till stånd ett kollektivavtal om tidsbegränsning av befattningen i 
steg två, med möjlighet till tillsvidareförordnande i steg tre efter prövning. 
Åsikterna om tidsbegränsningens längd varierar, en del argumenterar för 
sex år, andra anser att fyra år är rimligt. Vi får säkert ett kollektivavtal 
om tidsbegränsning, men vi får se hur lång tid det blir. Då har vi grunden 
till en karriärstege där man kan avancera från assistant professor – skulle 
kanske kunna kallas forskningslektor men det är bara en idé – till univer-
sitetslektor och vidare till professor men bara efter prövning mot i förväg 
noga uppsatta kvalitetskriterier.

4 november 2010
Läraranställningarna
SUHF har efter långa interna diskussioner utfärdat gemensamma rekom-
mendationer för läraranställningarna vid universitet och högskolor. Efter 
årsskiftet återfinns i högskoleförordningen ett nationellt regelverk endast 
för lektorer och professorer. Lärosätena måste alltså själva före årsskiftet 
fatta beslut om vilka läraranställningar som ska finnas och vad som ska 
gälla för dessa. Vi har arbetat med frågan hela hösten och det återstår 
fortfarande några detaljer att lösa, bland annat formerna för befordran, 
innan vi har ett färdigt förslag till beslut i universitetsstyrelsen den 3 de-
cember. Det är dock klart att vi kommer att införa en karriärväg i enligt 
med SUHFs rekommendationer. Även i övrigt kommer Stockholms univer-
sitets regelverk kring läraranställningarna följa SUHFs rekommendationer.
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3 december 2010
Möjligheter till befordran
Universitetsstyrelsen har idag fattat beslut om vilken anställningsordning 
vi ska ha för universitetets lärare från och med årsskiftet. I likhet med de 
flesta universitet och högskolor planerar vi att införa en karriärväg biträ-
dande lektor-universitetslektor-professor. Inrättande av en tidsbegränsad 
anställning som biträdande lektor med möjlighet att efter prövning tillsvi-
dareförordnas som universitetslektor förutsätter dock ett nationellt kollek-
tivavtal om en sådan ordning. Förhandlingar ska påbörjas. Möjlighet för 
universitetslektor att befordras till professor kommer att finnas kvar som 
idag. Speciellt för Stockholms universitet – jag vet inte i vilken utsträck-
ning detta kommer att finnas också på andra lärosäten – är att även tills-
vidareförordnade forskare får samma möjlighet som universitetslektorer 
att befordras till professor, givetvis under förutsättning att de uppfyller 
de uppställda kraven, även avseende pedagogisk skicklighet. Vi kommer 
naturligtvis också att utlysa universitetslektorat och professurer som vi 
gör idag. Fakultetsnämnderna ska nu precisera vilka bedömningskriterier 
som ska vara uppfyllda för befordran. Det kommer inte att bli lättare än 
idag, men det ska bli tydligare vad som krävs.

25 februari 2011
Universitetsadjunkter
Universitetsadjunkterna är en stor grupp lärare med omfattande undervis-
ning vid universitetet. Befattningen kräver inte doktorsexamen samtidigt 
som kraven från staten, särskilt genom Högskoleverkets utvärderingar, 
ökar på att vi i större utsträckning ska använda oss av disputerade lärare 
i den akademiska undervisningen. Genom ett centralt program har vi gett 
ett antal universitetsadjunkter möjlighet att fullgöra sin forskarutbildning 
på tjänstetid för eventuell befordran till universitetslektor. En av dem dis-
puterar idag, Ingrid Engdahl vid Barn- och ungdomsvetenskapliga insti-
tutionen, och jag har varit på plats och önskat lycka till. Jag hoppas att 
det blir många fler adjunktsdisputationer framöver. Samtidigt har vi kvar, 
och ska ha kvar, ett antal universitetsadjunkter och vi ska också nyanställa 
adjunkter utan doktorsexamen för olika typer av icke forskningsanknuten 
undervisning. Alla dessa lärare har sin plats och fyller sin viktiga funktion 
för att universitetet ska kunna erbjuda kompletta utbildningar med hög 
kvalitet.
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5 juli 2011
Almedalen
Jag är inte på plats i Almedalen men det går att följa en del evenemang 
på nätet. Idag har Stockholms universitet haft två webbsända seminarier, 
om farliga kemikalier och om politiskt ledarskap. SULF har haft ett sam-
tal inför forskningspropositionen med SUHFs ordförande Pam Fredman, 
SULFs förbundsordförande Anna Götlind, statssekreterare Peter Honeth 
m fl. Ämnet var forskningsanknytningsresursen i grundutbildningen. 
SULFs önskemål är att alla lärare ska ha tid för forskning. Peter Honeth 
och Pam Fredman påpekade att först bör vi sträva efter att uppnå målet 
att alla lärare ska ha forskarutbildning. Det är också den linje vi driver 
på Stockholms universitet, dvs att alla lektorer och professorer ska ha 
doktorsexamen – i särskilda fall anställer vi adjunkter utan doktorsexa-
men för undervisning utan direkt akademisk anknytning. Vidare måste 
arbetstidens fördelning mellan undervisning och forskning bestämmas in-
dividuellt, utifrån verksamhetens behov och institutionens och individens 
förutsättningar. Det är institutionsprefekten som ska besluta om detta. Alla 
lärare kan inte ha egna forskningsprojekt, det är inte realistiskt, men jag 
hoppas att alla lärare på något sätt har kontakt med forskningen och att 
alla forskare på något sätt är delaktiga i undervisningen.

10 november 2011
Rekryteringstjänsten
Arbetsgivarverkets förhandlingsgrupp har idag meddelat att förhandling-
arna med de fackliga organisationerna om en tidsbegränsad rekryterings-
tjänst som ska ersätta hittillsvarande forskarassistent/biträdande lektor 
misslyckats. Enligt förhandlingsgruppen har det hela fallit på att SACO 
önskat ett mer omfattande avtal för den akademiska karriären, något 
som förhandlingsgruppen inte haft mandat att ingå nationellt för läro-
sätena. Enligt Arbetsgivarverket kan dessutom inte lokala avtal om sådana 
tjänster tecknas varför universitet och högskolor nu saknar möjlighet att 
anställa unga forskare på tidsbegränsade rekryteringstjänster motsvarande 
forskarassistent/biträdande lektor. Det är naturligtvis en helt ohållbar si-
tuation. Statssekreteraren vid utbildningsdepartementet Peter Honeth har 
idag vid ett möte med rektorerna meddelat att man skyndsamt kommer 
att ta itu med frågan för att se om möjligheten till tidsbegränsade rekry-
teringstjänster kan återinföras i högskoleförordningen. Något måste göras 
snarast, praktiskt taget alla är överens om att sådana tjänster måste finnas. 
De ingår som en viktig länk i den akademiska karriärstege som Stockholms 
universitet och de flesta lärosäten önskar införa.
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2 mars 2012

Forskarrekrytering
Det märks att forskningspropositionen närmar sig. Sveriges Unga Akademi 
skriver idag om forskningspolitiken på DN Debatt. I budskapet ingår kritik 
av de massiva satsningarna på starka forskningsmiljöer. Det är många som 
redan framfört sådan kritik, inklusive utbildningsministern själv. Fokus i 
forskningspropositionen kommer säkert att förflyttas från de etablerade 
forskargrupperna till rekrytering av nya begåvingar och uppbyggnad av 
framtidens forskargrupper. I detta sammanhang kan man liksom författarna 
fråga hur det går med den tilltänkta tidsbegränsade rekryteringstjänsten 
som ska ersätta de avskaffade anställningarna som forskarassistent och 
biträdande lektor. Utbildningsministern har meddelat att en tidsbegränsad 
rekryteringsanställning ska återinföras genom förordning om parterna inte 
återupptar de kollapsade förhandlingarna i denna fråga, ett besked som 
mottagits av protester från de fackliga organisationerna (SvD Brännpunkt, 
se vidare Arbetsgivarverkets kommentar). Medan detta spel pågår får unga 
forskare vänta, inga rekryteringstjänster kan utlysas och nyrekryteringen 
till svensk forskning är därmed mer eller mindre lagd på is. Man undrar 
när något ska hända.

20 maj 2012
Rekryteringstjänsten
Äntligen har en fyraårig rekryteringstjänst som ska ersätta den gamla 
fyraåriga forskarassistenttjänsten kommit till stånd, genom regeringens 
förordning sedan arbetsgivarna och de fackliga organisationerna inte 
lyckats med detta avtalsvägen. Förhandlingarna strandade i höstas på 
grund av oenighet om möjligheten att efter anställningen få prövas för 
tillsvidareförordnande, något som de fackliga organisationerna krävde 
men arbetsgivarparten inte hade mandat att gå med på från alla lärosäten. 
Nu inrättas den fyraåriga tjänsten, efter ett års försening, utan rätt att 
prövas för tillsvidareförordnande. Denna möjlighet kan dock lärosätena 
såvitt jag förstår själva välja att införa. Stockholms universitet planerar 
att införa denna möjlighet, men ett tillsvidareförordnande är inget som 
innehavarna av den fyraåriga tjänsten kan räkna med utan att uppfylla 
tydligt uppställda kvalitetskrav.
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Jämställdhet och kvinnliga professorer 

Jag betraktar den bristande andelen kvinnliga professorer som en kvalitets-
brist och som universitetens mest centrala jämställdhetsproblem. Jag tog upp 
frågan när jag kandiderade som rektor och en av de första rektorssatsningarna 
gick till 17 kvinnliga docenter för att ge dem möjlighet att meritera sig för pro-
fessur. Såvitt jag vet blev också alla 17 professorer, men några vid andra läro-
säten än Stockholms universitet. År 2012 hade vi fått upp andelen kvinnliga 
professorer till 28%, men det räcker inte. En av mina sista rektorssatsningar, 
i december 2012, blev därför stöd till en ny omgång med kvinnliga docenter 
för meritering till professur.
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29 juni 2006
Kvinnliga professorer
Ökning av andelen kvinnliga professorer är en viktig jämställdhetsfråga. 
Vid en tidigare undersökning framkom att ett väsentligt hinder för befor-
dran av kvinnliga universitetslektorer är bristen på tid för forskning och 
därmed vetenskaplig meritering. Vi har därför tidigare beslutat avsätta 10 
miljoner kronor för att, efter ansökan och prövning i fakulteternas lärar-
förslagsnämnder, frigöra tid för forskning på halvtid för ett antal kvinnliga 
docenter vid Stockholms universitet. Det är glädjande att det inkommit en 
rad kvalificerade ansökningar och idag har vi beviljat 17 kvinnor halvtid 
för forskning under en period på 12–24 månader. Jag hoppas att det inom 
en 2–3-årsperiod kommer att resultera i 17 nya kvinnliga professorer vid 
vårt universitet.

13 november 2006
VR och jämställdhet
Vetenskapsrådet (VR) har inte lyckats med jämställdheten. Det gäller 
Linnébidragen men även andra bidrag. Det är VRs ledning som själv 
konstaterar detta idag på DN Debatt. Linnebidragen, och överhuvudtaget 
satsningen på starka forskningsmiljöer, har kommit att fokuseras 
på väletablerade miljöer med långa meritförteckningar från tidigare 
framgångar. Då blir det en manlig dominans. Det behövs en tydligare 
fokusering på vetenskaplig excellens idag och i framtiden snarare än på 
gamla meriter. Det är ingen lätt sak, det medger jag, men ambitionen 
måste finnas när VR gör sin nästa Linnébidragsutlysning. På lärosätena 
måste vi fortsätta vårt arbete med att få fram fler kvinnor i ledande 
positioner, kvinnor som kan bidra till framtida Linnébidragsansökningar. 
På Stockholms universitet har vi bland annat satsningen på forskningstid 
för 17 kvinnliga docenter som meriterar sig för professur. Jag träffar dem 
alla vid en gemensam middag torsdag denna vecka.

17 november 2006
Jämställdhet
JämO har granskat lönekartläggningen för 400 företag och myndigheter. 
SU hör till de granskade. Alla utom 14 har fått backning på någon punkt. 
JämO har samtidigt gått ut med svepande påståenden om att arbetsgi-
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varna inte prioriterar arbetet med jämställda löner och inte bemödar sig 
om att följa lagen. Det är både oförskämt och felaktigt. JämO kräver att 
arbetsgivaren ska kunna motivera en skillnad på t ex 100 kr i medellön 
för män/kvinnor inom en viss lärarkategori med kanske ett par hundra 
arbetstagare. Det är inte lätt att svara på varför en sådan skillnad uppstår. 
SU har dock i ett omfattande kartläggningsarbete analyserat om det finns 
avvikelser som kräver åtgärd på institutionsnivå och därmed på individ-
nivå, och självklart vidtar vi då åtgärder. JämO skall givetvis granska 
oss och påpeka eventuella brister. Men vi vänder oss mot tonen i JämOs 
pressmeddelanden och är även kritiska till flera av JämOs krav som såväl 
vi som de fackliga organisationerna anser saknar relevans i arbetet för 
jämställda löner.

22 januari 2007

Kvinnliga professorer och högskoleförordningen
Högskoleverket har i skrivelse till regeringen uppmanat denna att särskilt 
följa upp hur universitet och högskolor arbetar för att nå rekryteringsmå-
len för andelen kvinnliga professorer. Man skriver också att ”kraftfulla 
åtgärder från regeringens sida antar jag i samband med uppföljningen av 
rekryteringsmålen skulle förstärka rekryteringsmålens möjlighet att åstad-
komma en reell förändring”. Jag förstår inte riktigt vad Högskoleverket 
menar för kraftfulla åtgärder men regeringen kan börja med att avreglera 
högskoleförordningens detaljstyrning av läraranställningar vid universitet 
och högskolor. Ett direkt hinder för ökad jämställdhet inom professors-
kåren är förbudet att befordra kvinnor anställda som forskare till professor. 
Det finns i stort sett lika många universitetslektorer som forskare i landet 
men det är bara den förra kategorin som enligt högskoleförordningen kan 
befordras till professor. Ett regelverk som i vällovliga syften byggts på år 
efter år blir till slut så detaljerat och får så många oavsedda följdeffekter att 
det blir kontraproduktivt. Högskoleförordningen är ett sådant regelverk.

8 mars 2007

Internationella kvinnodagen
Idag är det internationella kvinnodagen. IDAS-projektet, ett 3-årigt 
nationellt projekt i syfte att få fram fler kvinnor på ledande akademiska 
positioner hade sin stora avslutning i Blå hallen i Stadshuset. ”Guldbaggar” 
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utdelades av utbildningsministern och jämställdhetsministern till olika 
lärosäten och personer. Jag fick själv pris, för ”Överraskande rektor”, 
och det var både hedrande och överraskande. Projektet har säkert bidragit 
till att vi nu har 40 % kvinnor bland universitets- och högskolerektorerna. 
Innan avslutningen hade SUHF arrangerat ett seminarium om jämställdhet 
för universitetsledningarna, med stor uppslutning. Där diskuterades bland 
annat andelen kvinnliga professorer. Alla lärosäten tycks ha svårigheter 
med att uppnå rekryteringsmålen om en viss andel kvinnor (olika mål för 
olika lärosäten) bland de nya professorerna under perioden 2005–2008. 
Jag är bekymrad över att Stockholms universitet också verkar få svårt att 
klara målet. Vi får fundera över fler åtgärder. Högskoleverkets styrelse 
skrev i december till regeringen och efterlyste kraftfulla åtgärder för att nå 
rekryteringsmålen, men man hade inga förslag alls på vad som kan göras. 
Det är heller ingen lätt sak med den extrema detaljreglering statsmakterna 
ålagt universitet och högskolor i högskolelag och högskoleförordning 
när det gäller rekrytering av professorer och andra lärare. Regeringen 
kan börja med att avskaffa denna detaljreglering. Vi får till exempel inte 
befordra forskare till professorer. Vi har ett betydande antal kvinnliga 
forskare som utan tvekan är professorskompetenta, men förordningen 
förbjuder oss att befordra dom. Ändra på det!

9 september 2008

Kvinnliga professorer
Andelen kvinnliga professorer är för låg. Det är ett ofta återkommande 
ämne, senast idag då SCB och HSV offentliggör statistik över antalet 
anställda vid universitet och högskolor. Stockholms universitet har ar-
betat med att öka antalet kvinnliga professorer på flera sätt. Jämställd-
hetsfrågan beaktas under hela rekryteringsproceduren och redan vid 
beslutet om att utlysa en professur då potentiella kvinnliga sökande ska 
inventeras. Vi har också avsatt särskilda forskningsresurser till kvinnliga 
docenters meritering för befordran till professor och till anställning av 
kvinnliga gästprofessorer. Vid årsskiftet blir frågan om andelen kvinnliga 
professorer åter aktuell, ty då får vi se hur lärosätena klarat de mål som 
regeringen satte upp för lärosätena för fyra år sedan. Andelen kvinnor 
bland de under fyraårsperioden 2005–2008 nyutnämnda professorerna 
(rekryterade och befordrade professorer samt gästprofessorer) ska uppnå 
en viss nivå, olika för olika universitet. För Stockholms universitet är 
målet 30 %. Även om det återstår ett par månader med utnämningar 
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innan perioden är slut kan jag redan nu konstatera att vi kommer att 
klara målet, det gäller såväl rekryterade som befordrade professorer och 
naturligtvis även gästprofessorerna.

12 januari 2010
Positiv särbehandling
Tobias Krantz skriver idag på DN Debatt att möjligheten till positiv sär-
behandling av underrepresenterat kön vid antagning av sökande med lika 
meriter tas bort ur högskoleförordningen. Stockholms universitet använ-
der inte längre denna metod, delvis mot bakgrund av den process som 
Centrum för rättvisa drivit mot Sveriges lantbruksuniversitet som gynnat 
manliga sökande till veterinärutbildningen. Frågan är vad som ska göras 
åt den ökande bristen på jämställdhet i högre utbildning. De manliga stu-
denterna blir allt färre, många väljer bort högre utbildning. Det är ingen 
bra utveckling. Jag har inget bra svar – och uppenbarligen har inte Tobias 
Krantz det heller – men intresset för högre utbildning måste väckas redan 
i grundskolan.

20 oktober 2010
Jämställdhet
Delegationen för jämställdhet i högskolan hade idag sin slutkonferens. 
Delegationen kommer att presentera sitt slutbetänkande om någon månad, 
med en rad förslag till regeringen. Tillsammans med betänkandet kommer 
också rapporter som visar hur en mycket stor andel av de omfattande 
forskningsresurser som under senare år satsats av staten och olika finan-
siärer gått till manliga forskare och därigenom motverkat jämställdheten 
särskilt vid de stora universiteten. Jag deltog i en debatt om vad som kan 
göras och jag menar att vi bör fortsätta med aktiva åtgärder för att öka 
antalet kvinnliga professorer. Jämställdhet på professorsnivån är förutom 
en kvalitetsfråga också den bästa metoden att åtgärda andra problem för-
knippade med bristande jämställdhet vid lärosätena, som alltför få kvin-
nor på ledande positioner. Stockholms universitet har tidigare gjort flera 
insatser för att öka andelen kvinnor bland de nyutnämnda professorerna 
men statistiken visar att den åter sjunkit under år 2009 och jag har bett 
jämställdhetskommittén överväga förslag till nya åtgärder.
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14 december 2010

Jämställdhet och starka forskningsmiljöer
Delegationen för jämställdhet i högskolan har uppdragit åt en arbetsgrupp 
att analysera utfallet av det senaste decenniets stora satsningar på starka 
forskningsmiljöer. Det är denna arbetsgrupp som idag skrivit på DN Debatt 
om slutsatserna av sin analys. Det är föga förvånande att dessa satsningar 
till övervägande delen gått till seniora manliga professorer och att de 
därför knappast varit befrämjande eller till och med kontraproduktiva 
för strävanden mot ökad jämställdhet i forskningen. Samtidigt ska 
man komma ihåg att satsningarna hade ett brett stöd när de infördes, 
eftersom forskningsfinansieringen varit väldigt splittrad med alltför många 
utlysningar och alltför många korta och små bidrag med underfinansiering 
av de flesta forskningsprojekten som följd. Artikelförfattarna hävdar att 
satsningarna missgynnat kvinnor mer än vad som kunnat förväntas utifrån 
könsfördelningen i de starka forskningsmiljöerna och att satsningarna 
är totalt missriktade i ett jämställdhetsperspektiv. Jag vill nog läsa 
arbetsgruppens hela rapport och delegationens hela slutrapport innan 
jag gör ytterligare kommentarer. Det är dock helt klart att regeringen, 
forskningsfinansiärerna och lärosätena måste fortsätta med aktiva insatser 
för att främja jämställdheten och utöka antalet kvinnor på ledande 
positioner i forskning och högre utbildning. Det är en kvalitetsfråga.

21 januari 2011

Jämställdhetsdelegationens rapport
Delegationen för jämställdhet i högskolan har idag presenterat sin slutrap-
port. Förutom förslag till regeringen, forskningsråden, diskriminerings-
ombudsmannen och lärosätena om mer uppmärksamhet på och uppfölj-
ning av jämställdhetsfrågor i högskolan finns också skarpare ekonomiska 
förslag om en jämställdhetsbonus om 50 mkr till lärosäten med god eller 
påtagligt förbättrad jämställdhet. Personligen anser jag att en ökad andel 
kvinnliga professorer fortfarande är den mest angelägna åtgärden och jag 
tror inte det kommer att hända så mycket på den fronten utan just eko-
nomiska incitament. Det blir intressant att se om regeringen kommer att 
ta fasta på delegationens förslag.
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21 maj 2012

Kvinnliga professorer
Högskoleverket har lämnat en rapport om rekryteringsmålen för kvinnliga 
professorer och frågan kommenteras idag i DNs ledare. Stockholms uni-
versitet ligger som bekant inte så dåligt till och uppfyllde rekryteringsmålet 
2005–2008 med god marginal. Regeringen har varit tämligen tyst i frågan 
de senaste åren men nu finns nya mål uppställda för perioden 2012–2015. 
Stockholms universitet har idag 27 % kvinnliga professorer vilket är den 
högsta siffran bland universiteten, men jag är ändå inte nöjd. Jämställdhet 
i professorskåren är en kvalitetsfråga. Jag är dessutom bekymrad över att 
andelen kvinnliga professorer stagnerar eller kanske till och med sjunker 
om vi inte sätter in särskilda åtgärder. Skillnaderna är stora mellan fakul-
teter och institutioner och eventuella insatser får nog bli punktinsatser där 
antalet kvinnliga professorer är som lägst och där det finns förutsättningar 
att göra något. Universitetsledningen analyserar frågan med bistånd av 
Rådet för jämställdhet och jämlikhet.

5 december 2012

Nobelpris och jämställdhet
På måndag är det dags för nobelprisutdelningen och då aktualiseras åter 
frågan om den manliga dominansen, pingvinberget, på podiet och vilka 
signaler detta sänder till unga kvinnor som vill satsa på en forskarkarriär. 
Svenska Dagbladet har idag en stort uppslagen artikel med rubriken ”Män 
ger nobelpriset till andra män”. Peter Englund i Svenska Akademien håller 
med om att ”män väljer män” när det gäller litteraturpriset och jag är 
övertygad om att så är fallet i många sammanhang, t ex vid utlysning och 
tillsättning av många professurer. Däremot tror jag inte det är så enkelt när 
det gäller fysik-, kemi- och medicinprisen, för jag vet att priskommittéernas 
arbete för dessa pris i hög grad är fokuserat på vilka upptäckter som 
gjorts innan man börjar fundera över eller identifiera vilka personer 
som kan tänkas ha gjort den prisvärda insatsen i sammanhanget. Under 
alla omständigheter borde såväl Nobelstiftelsen som de prisutdelande 
organisationerna, Svenska Akademien, Kungl. Vetenskapsakademien och 
Karolinska institutet, fundera över vad man kan göra åt jämställdheten i 
sina organisationer och priskommittéer samt vid planeringen av sittningen 
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på podiet i konserthuset. Det duger inte att vänta och hoppas på att 
problemet ska lösa sig av sig själv, och det är inte alls bra att signalera att 
forskning i nobelprisklass är en angelägenhet huvudsakligen för gubbar.

6 december 2012

Kvinnliga professorer
Det brukar sägas att jämställdhetssatsningar är nog bra men de får inte 
kompromissa med den vetenskapliga kvaliteten. Jag har svårt att se att 
det skulle finnas en motsättning. Bristande jämställdhet, t ex i form av för 
få kvinnliga professorer, är i sig inte bra för kvaliteten i verksamheten och 
dessutom skickar det ut signaler som kan få kvinnliga forskarbegåvningar 
att välja en annan bana. Stockholms universitet har tidigare gjort ett antal 
insatser för att öka antalet kvinnliga professorer och andelen ligger nu på 
28 %. Av årets utnämningar framgår dock att ökningen av antalet kvinn-
liga professorer stagnerat eller till och med går tillbaka. Vi gör därför en ny 
satsning. Drygt 15 mkr avsätts för att under de kommande åren anställa 
kvinnliga gästprofessorer och ge 26 kvinnliga docenter vid Stockholms 
universitet extra forskningstid för att därigenom kunna meritera sig för 
befordran till professor.







353

Lokalfrågor och Akademiska hus 

I slutet av 1960-talet inleddes flyttningen av Stockholms universitet från Vasa-
staden till Frescati. Den är fortfarande inte helt avslutad. Vi har inte fått plats 
med allt. Flyttningen av lärarutbildningen från Konradsberg på Kungsholmen 
till Frescati har dessutom gjort universitetet väldigt trångbott. Den framtida 
lösningen på detta är utbyggnaden av Albano mittemot Kräftriket. När jag 
började hoppades vi på att inflyttningen på Albano skulle kunna inledas under 
min rektorsperiod, men det dröjer flera år till. De förväntade juridiska pro-
cesserna har inte mer än börjat.

Albano liksom Frescati ligger i nationalstadsparken. Det gör utbyggnaden 
känslig. Vissa företrädare för miljöintressena har sagt att de ska överklaga allt, 
vad vi än föreslår. En företrädare frågade mig om inte universitetet i sin helhet 
kunde flytta till Värtahamnen. Alla är inte lika rabiata motståndare till vårt 
universitet, men det räcker med att några överklagar för att dra processen till 
högsta instans. Vi har i alla fall ett starkt stöd från Stockholms stad.

Bristen på studentbostäder är en annan lokalfråga som återkommer med 
jämna mellanrum i bloggen. Efter flera år av inaktivitet har politikerna äntligen 
börjat ta itu med frågan. Stockholms universitet har också börjat hyra hela 
fastigheter för att kunna erbjuda bostäder till de internationella studenterna. 
Jag bedömer att bristen på studentbostäder är ett större hinder än studie-
avgifterna för rekrytering av internationella studenter.

Det svenska systemet för universitet och högskolor med Akademiska 
Hus som ett fristående och vinstdrivande bolag för lokalförsörjningen 
infördes 1993. Akademiska Hus har genom sin hyressättning lyckats skaffa 
sig ett utomordentligt dåligt anseende bland företrädare för universitet och 
högskolor. Själv tycker jag att systemet har sina fördelar, givet att Akademiska 
Hus håller sig till det av ägaren staten uppsatta vinstmålet och inte försöker 
överträffa detta. 

Problemet är att det är precis vad Akademiska Hus gjort, dvs de har på 20 
år överskridit målet med 3 783 milj kr, enligt sina egna beräkningar som till 
slut gjordes efter många påtryckningar. I november 2012 inbjöds jag till ett 
informellt och mycket intressant samtal med statssekreteraren i finansdepar-
tementet Erik Thedéen. Någon form av förändring tycks äntligen vara på gång.
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8 augusti 2006

Albano
Akademiska Hus har under sommaren slutfört sitt förvärv av Albano-
området. I sitt pressmeddelande skriver Akademiska Hus att området 
rymmer 44000 kvm lokaler, i första hand för Stockholms universitets och 
KTHs behov. Vi har en pågående utredning om att bygga Matematik-
centrum på Albano-området tillsammans med KTH. Det kommer dock 
bara uppta en del av området. Andra möjliga etableringar diskuteras i 
en arbetsgrupp som vi har gemensamt med Akademiska Hus och KTH 
och där förvaltningscheferna för de båda lärosätena ingår. En idé som 
förts fram är att samla ekonomi i Albano, men då skulle vi också önska 
att Handelshögskolan är med på en sådan satsning. En annan möjlighet 
är att det nya miljöforskningsinstitutet som Mistra nyligen beslutat att 
finansiera vid Stockholms universitet och som åtminstone till en början 
kommer att ligga i Kräftriket får framtida nya lokaler i Albano. I Albano 
kommer det också att bli 150 studentlägenheter. Bygget av dessa är redan 
på gång.

8 februari 2007

Albano
Vad ska hända med Albano, dvs den stora grusplanen nedanför Alba-
Nova? Området ägs av Akademiska Hus och är planerat för universitets-
ändamål, dvs för Stockholms universitet och KTH, och delvis för student-
bostäder. Akademiska Hus har anlitat fyra arkitektbyråer för att föreslå 
hur området ska kunna gestaltas. Det handlar inte om en arkitekttävling 
utan om att ta fram parallella förslag som kan utgöra ett underlag för den 
detaljerade planeringen av området. Arkitektbyråerna presenterade idag 
sina förslag för bedömningsgruppen där jag ingår, och jag kan försäkra 
att det har varit en spännande dag. Förslagen kommer att visas offentligt 
första gången i mitten av mars, när bedömningsgruppen är klar med sitt 
arbete, i en bilaga till Dagens Nyheter.

Universitetet och KTH arbetar för närvarande med underlag till ett 
Matematikcentrum i Albano, men det tar långt ifrån upp hela ytan. I och 
med att Lärarhögskolan kommer att införlivas med universitetet så avser 
vi att flytta verksamheten i Konradsberg till universitetsområdet. Flytt-
ningen kan inte äga rum samtidigt med att universitetet beräknas ta över 
den 1 januari 2008, det måste vänta tills vi har ändamålsenliga och bra 
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lokaler inom universitetsområdet och tills lämplig ersättningsverksamhet 
kan ta över hyreskontrakten i Konradsberg. Albano innebär en fantastisk 
möjlighet att åstadkomma den lokalmässiga integration med universitetet 
som vi önskar för Lärarhögskolans verksamhet.

5 mars 2007

Universitetslokaler
På 1960-talet beslutades att flytta Stockholms universitet från innerstaden 
till Frescati. Det har vi arbetat med i 40 år, och vi är nästan framme. JMK 
(Journalistik, medier och kommunikation) återstår, men vi arbetar på att 
bereda plats även för dem. Det finns några undantag, i de fall då univer-
sitetet bedriver verksamhet i nära samarbete med andra organisationer 
och lärosäten som KI och KTH. ARC (Forskning om äldre och åldrande) 
i samarbete med KI i Vasastaden och DSV (Data- och systemvetenskap) i 
samarbete med KTH i Kista är två exempel. Syftet med samlokaliseringen 
i Frescati med intilliggande områden är att åstadkomma en bättre integra-
tion och samarbete över institutions- och fakultetsgränserna. Det gäller 
naturligtvis också lärarutbildningen när universitetet tar över denna. Lä-
rarutbildningen behöver ligga i universitetsområdet för att vi ska kunna 
åstadkomma den önskade sammanflätningen av verksamheterna och en 
stark forskningsanknytning. Det kommer att ta tid att genomföra flytt-
ningen, sannolikt flera år, men vi arbetar tillsammans med Akademiska 
Hus för att åstadkomma en bra lösning.

9 november 2007

Aula Magna 10 år
Aula Magna firade idag sitt 10-årsjubileum med berättelser av tidigare 
rektorer, arkitekter och andra. Det är en spännande och fantastisk historia 
bakom arkitekturen i Frescati med dess olika stilar och arkitekter, David 
Helldén med Södra Huset, Carl Nyrén med Arrheniuslaboratoriet, 
och Ralph Erskine med Allhuset, Biblioteket och Aula Magna. 
Jubileumsevenemanget avslutades med Aula Magnas egen fanfar som 
har inslag av Bellman, Studentsången och Pennies from Heaven, det 
sista åsyftande Wallenbergsstiftelsens generösa bidrag till bygget med 
50 milj kr. Aula Magna har plats för 1200 personer, men idag var det 
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långt ifrån fullsatt. För er som missade detta intressanta evenemang, 
läs boken Frescati – huvudstadsuniversitet och arkitekturpark utgiven 
av Konstvetenskapliga institutionen år 1998. Där finns hela historien 
om vårt campus.

22 maj 2008

Akademiska Hus
Jag rekommenderar en artikel om Akademiska Hus i Axess. Jag vill under-
stryka, vilket också framgår av artikeln, att de flesta lärosäten inklusive 
Stockholms universitet har ett utmärkt samarbete med Akademiska Hus. 
Vi har fina lokaler. Det är ändå, vilket är artikelns huvudtema, något fel 
med dagens system där riksdagens, externa organisationers och dona-
torers bidrag till högre utbildning och forskning via Akademiska Hus vinst 
transfereras till statskassan för att användas för helt andra ändamål. SUHF 
har uppdragit åt mig och förvaltningschefen vid Luleå tekniska universitet 
Staffan Sarbäck att utarbeta ett SUHF-förslag till förändring. Vi har anlitat 
professorn i fastighetsekonomi vid KTH Stellan Lundström att bistå oss 
med detta och återkommer med förslaget efter sommaren.

16 oktober 2008

Akademiska Hus
Vår tidigare utbildningsminister Leif Pagrotsky har skrivit en motion i riks-
dagen med innebörden att vinsterna från Akademiska Hus ska återföras 
till lärosätena i stället för att som nu konfiskeras av finansdepartementet. 
Det är ett utmärkt förslag. Det är en stötande ordning att vissa universitet 
och högskolor via höga hyror tvingas betala tillbaka stora belopp som 
riksdagen anslagit till högre utbildning och forskning. Nu misstänker jag 
att motionen kommer att avslås med hänvisning till att Daniel Tarschys 
autonomiutredning fått i uppdrag att ta upp frågan om Akademiska Hus 
och dess framtid. Det kommer också SUHF att göra vid kommande för-
bundsförsamlingar. Jag får alltså anledning att återkomma till ämnet, men 
innan dess, läs gärna denna artikel i Axess.
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23 april 2009

Tillbyggnad av Arrheniuslaboratoriet
Idag har vi påbörjat en ny stor expansion av Stockholms universitets 
lokaler, framförallt föranlett av lärarutbildningen. Tillbyggnad av 
Arrheniuslaboratorierna är påbörjad vilket idag firades med gjutning 
av bottenplattan för den nya tillbyggnaden där jag var behjälplig iförd 
stövlar, overall och hjälm. De nya lokalerna ska i första hand disponeras av 
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. 
De stora nybyggnationerna kommer som bekant att bli i Albano. Vår 
lokalförsörjningsplan från förra året gäller, men är under uppdatering. 
Förvaltningschefen och byggnadsavdelningen arbetar på en generalplan 
för alla byggnads- och flyttningsprojekt.

29 oktober 2009
Albano
Stockholm Resilience Centre arrangerar idag i Aula Magna en konferens 
om Green Urbanism at Albano. Jag har varit där och hälsat välkommen. 
Det handlar om hur vi i samarbete med Akademiska Hus på ett miljövän-
ligt sätt kan bygga nya lokaler för universitetet i Albano-området. Kon-
ferensen har lockat påfallande många deltagare och många kommer hit- 
resande utifrån. Det är säkert principfrågan om ett hållbart och miljövän-
ligt byggande som lockar även om det mer specifikt handlar om Albano, 
vilket ligger som ett nav mellan Stockholms universitet, KTH och Karolin-
ska institutet. Stockholms universitet har redan idag ett stort lokalbehov 
som måste täckas och med tanke på att Stockholmsregionen beräknas 
växa kraftigt de kommande decennierna måste staden och universitetet 
också planera för en fortsatt expansion av den högre utbildningen.

21 januari 2010
Studentbostäder
Bristen på studentbostäder uppmärksammas vid varje terminsstart, så 
också igår då Stockholms universitets studentkår presenterade en rapport 
över studentbostadsbyggandet det gångna decenniet och Stockholms stad 
lanserade en ny bostadskö för studenter. Universitetet för en kontinuerlig 
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diskussion med staden om studentbostäderna. Bristen på sådana medför 
att många studenter väljer bort Stockholms universitet. Det förekommer 
till exempel att utländska studenter som sökt hit och kommit in ändå 
tvingas avstå på grund av avsaknad av bostad. De politiska blocken i 
Stockholm har den senaste veckan debatterat frågan i pressen. Den po-
litiska makten i Stockholm har ju växlat de senaste valen och att döma 
av studentkårens sammanställning över studentbostadsbyggande har nog 
båda sidorna hanterat saken ungefär lika bra eller dåligt. Högre utbild-
ning i Stockholm kommer att växa, tillgången på studentbostäder måste 
också växa.

1 september 2010

Nya studenter
Jag har idag tillsammans med studentkårens ordförande hälsat nya stu-
denter välkomna i Aula Magna, nästan fullsatt – stopp i tunnelbanan 
var väl orsaken till att det inte blev helt fullsatt. Vi har ju fler nybör-
jare än någonsin. Bostadsproblemen är därmed också värre än någonsin, 
men studentkåren arbetar på att försöka få fram tillfälliga bostäder och 
Stockholms studenters centralorganisation SSCO vet jag driver på i ett 
långsiktigt arbete. Ett antal internationella studenter tältar fortfarande på 
gräsmattan. Jag förutser att universitetet i framtiden måste blockförhyra 
studentbostäder för att kunna hyra ut i andra hand åtminstone till de 
inresande utbytesstudenterna.

9 november 2010

Albano
Jag deltog igår i ett seminarium arrangerat av Akademiska Hus om fram-
tida kunskapsmiljöer. Bland annat förekom ett intressant framträdande 
av den amerikanske arkitekten Clive Wilkinson vars byrå ritat Googles 
huvudkontor och flera andra kontorskomplex även för akademiska sam-
manhang. Vi får anledning att tänka nytt när vi nu ska bygga omfattande 
nya lokaler i Albano, och det är naturligtvis verksamheten som ska styra 
utformningen. Alexander Wolodarski från Stockholms stad presenterade 
nya skisser på byggnadernas gestaltning i Albano. Själv framhöll jag 
vikten av att processen med planering och byggnadslov inte drar ut på 
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tiden i flera år. Universitets framgångsrika utveckling är en viktig fråga 
för hela Stockholm och då måste alla goda krafter till för att stödja 
denna utveckling.

6 december 2010

Albano
Stockholms stads programsamråd för utvecklingen av Albano har börjat 
och pågår till 20 januari. När Stockholms universitet bildades av Stock-
holms högskola 1960 och den stora expansionen av högre utbildning stod 
för dörren beslutade riksdagen att universitetet skulle ligga i Frescati. Vi 
har ända sedan dess arbetat på att etablera ett levande och sammanhållet 
universitetscampus men det återstår ännu ett antal verksamheter som ska 
flytta hit. Det gäller bland annat lärarutbildningen som vi tog över 2008 
och som ska integreras med universitetets övriga verksamhet. Stockholm 
växer och staten önskar att Stockholms universitet bygger ut och tar emot 
ännu fler studenter. Albano, idag ett övergivet industriområde, är den idea-
liska platsen för denna utbyggnad, inom gångavstånd till Frescati och med 
ett strategiskt läge för att fysiskt binda samman universitetet med våra 
närmaste samarbetspartners, KTH och Karolinska institutet. Stockholms 
universitet är en integrerad del av och en tillgång för nationalstadsparken. 
Jag vill se utbyggnaden av universitetets campusområde som en naturlig 
och positiv utveckling av parken.

4 februari 2011

Södra Huset med ny skylt
När jag blev rektor för över sju år sedan var bland det första jag fick höra 
att vi måste ha en skylt med namnet Stockholms universitet på Södra 
Huset, synlig från Roslagsvägen. Det har inte varit en lätt sak att åstad-
komma, och jag ska inte dra alla turer med byggnadslov mm, men i ef-
termiddag när det börjar skymma tänder vi skylten. Södra Huset som det 
officiellt heter, dvs de sex blå husen, har blivit något av en nationell symbol 
för den omfattande expansionen av högre utbildning under 1960- och 
1970-talen. Det började inte bra då byggnaderna uppfördes i början av 
1970-talet i byggnadsstyrelsens regi med karaktären av utbildningsfabrik 
och med en då bristande infrastruktur i Frescati. Idag är Södra Husets lo-
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kaler eftertraktade och det är flera institutioner som skulle vilja flytta dit. 
Det myllrar av studenter i korridorerna och på de många kaféerna som 
finns i huset, och vårt campus i Frescati har utvecklats till en inspirerande 
miljö. Södra Huset, nu med ny skylt, står idag som en symbol för det mo-
derna och levande universitetet.

21 februari 2011

Albano
Ordföranden för Stockholms studenters centralorganisation SSCO Oscar 
Lavelid skriver idag i en studenttidning om vårt framtida campusområde 
i Albano. Oscar Lavelid och ordföranden för Stockholms universitets 
studentkår SUS Gustav Kihlberg skrev i förra veckan om samma sak i 
Gaudeamus. Utbyggnaden av Stockholms universitet i Albano är central för 
universitetets framtida utveckling. Det känns mycket bra med studenternas 
kraftfulla stöd i denna fråga. Stockholms stad är också starkt engagerat 
och måste ta sitt ansvar för infrastrukturutvecklingen av området. Jag 
hoppas att planerna ska realiseras utan onödiga dröjsmål.

12 maj 2011

Albano
Stockholms studentkårers centralorganisation SSCO har beställt en opinions- 
undersökning av allmänhetens attityd till utbyggnad av Albano. Bakgrun-
den är det stora behovet av studentbostäder, i vilket jag helhjärtat instäm-
mer, och universitetets behov av expansion inför framtiden. Albano och 
Frescati ligger som bekant i Nationalstadsparken. Stockholms universitet 
är en del av Nationalstadsparken. Omvandlingen av det gamla industri-
området i Albano till ett nytt sammanhängande universitetsområde ser jag 
därför inte enbart som en positiv utveckling av universitetet utan också 
av Nationalstadsparken. Det framgår av opinionsundersökningen att en 
stor majoritet av allmänheten delar denna syn. Frågan som ställdes var 
följande: Vid Roslagsvägen, mellan Stockholms universitet och Tekniska 
högskolan ligger Albanoområdet, ett före detta industriområde i utkanten 
av Nationalstadsparken. Nationalstadsparken är ett område som breder 
ut sig kring Brunnsviken och Frescati och bort till södra Djurgården. Det 
finns planer på att bygga ett campusområde med studentlägenheter och 
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utbildningslokaler på den gamla industrimarken i Albano. Tycker du detta 
är ett bra eller dåligt förslag? På detta svarade 75 % bra, 6 % dåligt och 
19 % ingen åsikt. Albano behandlas idag i Stadsbyggnadsnämnden som 
ska ta ställning till fortsatt arbete med en detaljplan enligt det förslag till 
utveckling av Albano som redan tagits fram.

16 augusti 2011

Studentbostäder
Snart börjar höstterminen och då blir som vanligt den kroniska bristen på 
studentbostäder nyhetsstoff i medierna. Jag förstår att en rimlig fråga är 
om inte universitetet kan göra något åt saken, i synnerhet nu som vi har 
rätt att själva hyra ut lägenheter till studenterna. Som framgår av ett repor-
tage i Dagens Eko idag är svaret att vi inte kan göra så mycket eftersom 
det är själva bristen på bostäder som är problemet. Stockholms studenters 
centralorganisation SSCO har med ekonomiskt stöd från Stockholms uni-
versitet och övriga lärosäten i Stockholm startat en andrahandsförmedling 
av bostäder. Det är i alla fall en nyhet, men grundproblemet kan inte 
lösas förrän det blir ordentlig fart på byggandet av nya studentbostäder. 
Bostadsbristen är kanske det största hotet mot den nödvändiga expansion 
av högre utbildning som måste ske i den snabbt växande Stockholms-
regionen. Det är ett politiskt problem som politikerna måste ta itu med. 
Stockholms universitet skulle gärna hyra ut massor med studentbostäder 
om det bara fanns några att hyra ut.

24 augusti 2011

Studentbostäder
Bostadsminister Stefan Attefall säger idag i Sveriges Radio och i Metro 
att studenterna ska låta bli att studera i storstäderna och att regeringen 
i framtiden kan komma att bygga ut högre utbildning på mindre orter i 
stället för i storstäderna, allt på grund av studentbostadsbristen. Det är ett 
korkat förslag. Ett mycket stort antal utbildningar i en rad viktiga ämnen 
finns bara vid de stora universiteten i Stockholm, Göteborg, Uppsala och 
Lund. Det är klart att politikerna måste göra något åt studentbostads-
situationen i dessa städer. Det räcker inte längre med löften och ambitioner 
om att frågan ska lösas på sikt. Stockholm och kringliggande kommuner 
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agerar alldeles för långsamt. Tillfälliga lösningar måste tas fram, provi-
soriska bostäder måste snarast byggas, som man gjorde vid den stora ex-
pansionen av högre utbildning i slutet av 1960- och början av 1970-talet. 
Bostadsministern borde ta fram förslag till hur detta ska ske i stället för 
att försöka lösa bostadsproblemet genom flytta studenterna bort från de 
stora universiteten där det stora utbudet av utbildningar finns. Passiv bo-
stadspolitik och stagnerat bostadsbyggande – nationellt eller kommunalt 
– som försvårar studier vid de stora universiteten är inte bara ett problem 
för den enskilda individen utan blir till slut ett hot mot landets framtida 
kompetensförsörjning.

1 september 2011

Studenthuset
Att bygga nytt i Frescati är inget trivialt företag, det kräver lång planering, 
men nu är det dags, idag tog jag bokstavligen det första grävskoptaget 
till bygget av det nya Studenthuset som kommer att ligga i anslutning 
till Södra Huset, intill A-huset. Det blir en flott byggnad med lokaler för 
Stockholms universitets studentkår och universitetsförvaltningens student-
avdelning. Det nya huset kommer att bli en stor tillgång för studenterna, 
förbättra den i och för sig redan goda kontakten mellan universitetet och 
studentkåren och utgöra en fin fasad och entré till universitetet söderifrån. 
Inflyttning om två år.

22 september 2011

Studentbostäderna
Jag var tillsammans med rektorskolleger och studenter idag inbjuden till 
ett rundabordssamtal om studentbostäderna i Stockholm. De ansvariga 
borgarråden skriver idag om saken i DN. Det är bra att frågan nu lyft po-
litiskt, även oppositionen har ju deklarerat sin starka ambition att göra nå-
got åt problemet. Det behövs snabba tillfälliga lösningar, t ex paviljonger, 
och studentfärjan med 600 bostäder är en bra idé. Studentbostadsbristen 
är inget ekonomiskt problem för lärosätena i Stockholm – vi fyller ändå 
i stort sett våra platser – men de är ett kompetensförsörjningsproblem 
eftersom många utmärkta studenter väljer att inte komma hit, eller ännu 
värre, vilket inträffar i början av varje hösttermin, de kommer hit långväga 
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ifrån, även från utlandet, för att börja på utbildningar de antagits till, men 
tvingas vända hem med en negativ erfarenhet av Stockholm där de inte 
har någonstans att bo. Det är ett stort problem för Stockholm, inte bara 
för Stockholms lärosäten.

7 mars 2012

Studentbostäder
Jag var idag på ännu ett rundabordssamtal om studentbostäderna, denna 
gång i arrangemang av Stockholms studenters centralorganisation SSCO 
och Stockholms universitets studentkår SUS. Inledare vara konsulten 
Lennart Sjögren som på uppdrag av bostadsminister Stefan Attefall har 
utrett frågan. Kommunerna har bostadsförsörjningsansvaret i landet. 
Det gäller även studentbostäderna. Kommunerna har inte axlat detta 
ansvar. Studentbostadsbristen har nu nått sådana dimensioner att den 
blivit ett samhällsproblem i Stockholmsregionen. Det handlar inte bara 
om ett problem för studenterna utan om ett hot mot regionens framtida 
kompetensförsörjning. Studentkårerna och lärosätena gör vad vi kan 
göra inom ramen för vad vi får göra. Lärosätena kan inte bygga och 
äga studentbostäder. Det är kommunerna och fastighetsägarna som ska 
göra detta. Lennart Sjögrens utredning publiceras inom en månad. Den 
innehåller många förslag till åtgärder. Då hoppas jag att frågan får stor 
uppmärksamhet. Det planeras en hel del nu, men det mesta är på lång sikt. 
Det behövs också snabba och provisoriska lösningar.

21 mars 2012

Albano
Äntligen, jag vet inte efter hur många turer, uppvaktningar och 
påtryckningar på olika aktörer, börjar idag utställningen av detaljplanen 
för Albano. Det är ett viktigt steg för att få projektet att rulla igång. 
Utbyggnaden av Albano är helt nödvändig för universitetets framtida 
utveckling. Vi är idag så trångbodda att utbyggnad av utbildningen är 
stoppad, under flera år har vi returnerat stora belopp grundutbildningsmedel 
mycket beroende på lokalbristen. Eftersom Stockholms universitet är 
landets största lärosäte för högre utbildning och ett av landets stora 
forskningsuniversitet är universitetets framtid och därmed utbyggnaden av 
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Albano även en riksangelägenhet och en synnerligen viktig framtidsfråga 
för Stockholmsregionen. Jag hoppas på ett aktivt och kraftfullt stöd från 
alla berörda myndigheter.

11 april 2012

Akademiska Hus
Akademiska Hus finansdirektör har idag besökt Stockholms universitet 
och lämnat en längre redogörelse för företagets ekonomiska utveckling 
sedan starten. Vår önskan som betalande hyresgäster är att få klargjort i 
vilken utsträckning ägaren=staten (dvs Finansdepartementet och tidigare 
Näringsdepartementet) sedan starten 1993 tagit ut en större eller mindre 
utdelning ur företaget än vad som satts upp som mål och i vilken ut-
sträckning företaget sedan starten 1993 gjort en större eller mindre vinst 
än vad som satts upp som mål. Det verkar vara utomordentligt svårt att 
få ett klart svar på dessa frågor men det förefaller som om utdelningarna 
till ägaren i stort överensstämmer med målen medan vinsterna betydligt 
överskrider målen. Vi har begärt ytterligare siffror för att få ett tydligt svar 
i kronor. Följden av de höga vinsterna är att soliditeten blivit så stor att en 
extra utdelning till ägaren=staten nu diskuteras. Det är samma pengar som 
kunde gått till undervisningstimmar, doktorandtjänster och andra utgifter 
för utbildning och forskning vid universitetet. Jag vill i sammanhanget 
understryka att vi har ett mycket gott samarbete med Akademiska Hus. 
Frågan är om penningströmmarna mellan lärosätena, Akademiska Hus 
och Finansdepartementet är rimligt avvägda och i den storleksordning 
som det är tänkt. Jag återkommer.

9 maj 2012

Albano
Vi har idag på AlbaNova haft ett informationsmöte för anställda vid 
Stockholms universitet och KTH om utbyggnaden av Albano. Högre ut-
bildning och forskning tillhör vårt samhälles viktigaste framtidsfrågor och 
det gäller särskilt Stockholmsregionen som växer mer än övriga delar 
av landet. Stockholms universitet ska naturligtvis bidra till utvecklingen 
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av högre utbildning och forskning i Stockholmsregionen. I Frescati finns 
små möjligheter till utbyggnad, men i närbelägna Albano, som under lång 
tid tagits i anspråk för industri och annan verksamhet, även studentbo-
städer, kan universitetet få de nya lokaler som behövs för att tillgodose 
framtidsbehovet av högre utbildning och forskning i Stockholmsregionen. 
Stockholms universitet, Frescati och Albano ligger som bekant i Natio-
nalstadsparken som skyddas av miljöbalken. Enligt lagstiftningen (för-
arbetena till den aktuella paragrafen i miljöbalken) finns inget hinder för 
pågående markanvändning i sådana delar av en nationalstadspark som 
redan är tagna i anspråk. Ytterligare utbyggnad i områden som redan har 
exploaterats kan också tillåtas. Skyddet av nationalstadsparken är därför 
fullt förenligt med Stockholms universitets och KTHs utbyggnad i Albano 
och den nödvändiga utvecklingen av högre utbildning och forskning i 
Stockholmsregionen. Jag hoppas att alla anställda tar del av planerna och 
stöder projektet. Albano kommer att bli en fantastisk tillgång för Stock-
holms universitet och för KTH.

29 maj 2012

Stockholmspolitik
Idag är det för mig två möten om Stockholmspolitik. Först deltog jag i 
ett frukostmöte om byggnation av studentbostäder och universitetsloka-
ler i Stockholm. Myndigheterna, staden, länsstyrelsen och staten måste 
jobba snabbare med dessa frågor. Finansborgarrådet Sten Nordin har 
satt frågan högt på sin agenda och det är alldeles utmärkt, men byråkra-
tin mal för långsamt. Studentbostäder måste byggas i snabbare takt och 
vår utbyggnad i Albano får inte försenas ännu mer. Det skulle få mycket 
negativa konsekvenser för Stockholm som kunskapsstad. I eftermiddag 
inträffar det vid denna tid återkommande Stockholmsmötet då en rad 
intressenter bjuds in till diskussioner, i regel i Stadshuset men i år i Stock-
holm Waterfront Congress Centre. Stockholms framtida infrastruktur 
står på agendan och den angår i hög grad även universitetet, inte minst 
kommunikationerna till Albano där vi vill ha stationer i tunnelbanan och 
på roslagsbanan, samt lämplig tvärförbindelse till Karolinska institutet, 
och varför inte spårtaxi mellan KTH och universitetet som tidigare före-
slagits.
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13 augusti 2012

Studentbostäder
VD för Stiftelsen Stockholms Studentbostäder Chris Österlund skriver idag 
på DN Debatt om bristen på studentbostäder. Detta är en följetong – jag 
har skrivit om det i genomsnitt en gång i månaden det senaste året – och 
lär så vara i flera år till om inte provisoriska lösningar snabbt ordnas där 
situationen är som värst, och det är den i Stockholm. Det räcker inte med 
politikernas försäkringar om förenklade regler och planerade nybyggen, 
det behövs tillfälliga paviljonger och var är passagerarfärjan som skulle 
hyras in och utnyttjas för tillfälligt studentboende? Det tråkigaste, och 
ett för Stockholm i längden ohållbart tillstånd, är alla internationella 
studenter som vill komma hit och studera, söker till Stockholms universitet 
och kommer in och till och med reser hit, men tvingas tacka nej och 
återvända hem när det inte finns någonstans att bo.

10 oktober 2012

Akademiska Hus
DN hade igår ett reportage om de höga hyror som Akademiska Hus tar ut 
och den höga vinst som företaget gör. Finansdepartementets kommentar 
är som vanligt att man inte kan titta på enstaka år utan måste betrakta 
utfallet över en konjunkturcykel. Nu är det precis det som Akademiska Hus, 
efter påtryckningar, räknat ut, och den uträkningen visar att Akademiska 
Hus avkastning för perioden 1994–2011 – och det är väl åtminstone två 
konjunkturcykler – överskrider det av staten uppsatta målet med 3 783 
milj kr. Det är pengar som inte var tänkta att föras tillbaka till staten, 
pengar som kunde gått till mer undervisningstid istället. Akademiska 
Hus höga hyror är en bidragande orsak till det kända fenomenet med för 
lite undervisning, senast påpekat i en rapport från finansdepartement (se 
mitt föregående blogginlägg) – undervisningslokalerna är för dyra helt 
enkelt. Jag vill samtidigt som jag säger detta påpeka att vi är mycket nöjda 
med våra lokaler och har ett utmärkt samarbete med Akademiska Hus i 
Stockholm. Ovan nämnda överavkastning på 3 783 milj kr vill lärosätena 
ha tillbaka för att använda till undervisning och forskning, lämpligen i 
form av lägre hyror, tack.
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15 november 2012

Akademiska Hus
Jag var igår på Finansdepartementet för ett informellt samtal om Akade-
miska Hus. Företaget har enligt egna beräkningar under perioden 1994–
2011 överskridit avkastningsmålen med 3 783 mkr. Jag menar att dessa 
resurser under kommande år bör komma lärosätena tillgodo i form av 
lägre hyror, dämpade hyreshöjningar eller förbättringar av fastigheterna 
och att Akademiska Hus bör få ett reviderat ägardirektiv som går ut på att 
över tid sträva efter att leverera en specificerad rimlig avkastning, varken 
mer eller mindre, istället för att som idag inte bara uppnå utan gärna över-
träffa ett uppsatt mål. En annan sak som togs upp under samtalet var möj-
ligheten för lärosätena att utan särskilt tillstånd få teckna mycket långa 
hyreskontrakt. Det skulle kunna pressa ned hyrorna avsevärt eftersom 
företaget då inte behöver baka in en riskpremie för tomma lokaler i hyran. 
Jag hoppas också att Finansdepartementet uppmärksammar de svårigheter 
att få donationer till fastigheter som blivit följden av att fastigheterna inte 
får ägas av lärosätena utan måste tillhöra Akademiska Hus. Någon form 
av särskilt ägararrangemang för donationsfastigheter vore önskvärt. Det 
är bra att dessa frågor nu kommit upp till diskussion och jag hoppas att 
de kan föras framåt. Det är hög tid för en ändring.

18 december 2012

Albano
Kommunfullmäktige fastställde igår detaljplanen för Albano. Det var ett 
väntat beslut men är icke desto mindre en viktig milstolpe för högre ut-
bildning och forskning i Stockholm. Företrädare för Förbundet Ekoparken 
har meddelat att beslutet kommer att överklagas och det är också väntat, 
tyvärr, men beklagligt särskilt mot bakgrund av hur området ser ut idag 
och har sett ut i över 100 år, en yta för upplagrings- och industriverksam-
het. Nu hoppas jag att processen inte råkar ut för några oväntade hinder 
på vägen och att alla studenter och anställda, och alla andra vänner av 
högre utbildning och forskning, stöder denna för Stockholms universitet 
och för Stockholms framtid som kunskapsregion så viktiga utbyggnad.
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Samarbete med KI, KTH och andra 
lärosäten 

Som ny rektor överraskades jag över hur mycket samarbete som finns mellan 
universitet och högskolor och hur väl utvecklade kontakterna är mellan rekto-
rerna. Sveriges Universitets- och Högskoleförbund SUHF samlar alla rektorer 
och förvaltningschefer varje termin. Under sex år var jag ledamot av SUHFs 
styrelse och hade en mycket bra kontakt med ordföranden Pam Fredman, rek-
tor för Göteborgs universitet. SUHF förekommer ofta i bloggen men då på 
grund av att olika frågor avhandlats vid SUHFs möten. De är därför utspridda 
i boken och inte samlade i ett kapitel.

När jag tillträdde som rektor var det mycket tal om Öresundsuniversitetet 
– Lunds universitet och Köpenhamns universitet skulle utvecklas tillsammans 
och regionen skulle bli ett centrum för högre utbildning och forskning. Som 
ett motdrag till detta bildades Stockholm-Uppsala universitetsnätverk SUUN 
på initiativ av Bo Sundqvist, rektor för Uppsala universitet. Nu har såvitt jag 
förstår såväl Öresundsuniversitetet som SUUN mer eller mindre avsomnat. 
SUUN resulterade i alla fall i att rektorerna etablerade ett kontinuerligt och 
värdefullt informationsutbyte genom informella telefonsammanträden var-
annan onsdagmorgon, en ordning som fortfarande upprätthålls.

Ett annat viktigt rektorsorgan är huvudmannarådet för Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse där rektorerna för 12 universitet och högskolor med 
universitetsstatus ingår. Det har varit särskilt betydelsefullt för de stora 
lärosätenas sammanhållning, till exempel i ansträngningarna för att uppnå 
full kostnadstäckning av externfinansierad forskning. 

I Stockholm finns sedan länge det så kallade Akademiska rektorskonventet 
bestående av rektorer och förvaltningschefer för ett antal lärosäten i huvud-
staden. Det är tillsammans med Stockholms stad ägare av Stockholms Aka-
demiska Forum som informerar allmänhet och framtida studenter om högre 
utbildning och forskning i Stockholm. Staden har genom Lotta Edholm lagt 
ned både resurser och tid på denna gemensamma organisation.

Jag vill nämna alla dessa samarbeten för de framskymtar ofta i bloggen och 
var ett viktigt inslag i mitt arbete som rektor. Stockholms universitets absolut 
mest välutvecklade samarbete är emellertid med KTH och Karolinska institutet. 
Vi har flera institutioner, institut, centra och utbildningar gemensamt. De tre 
universiteten kompletterar varandra och utgör tillsammans den konstellation 
av högre utbildning och forskning i Stockholm, med naturvetenskap, humaniora- 
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samhällsvetenskap, medicin och teknik, som naturligt kan jämföras med andra 
stora universitet i Uppsala, Lund och andra stora universitetsstäder utomlands.

Inför forskningspropositionen 2008 föreslog KI, KTH och Stockholms uni-
versitet gemensamt etableringen av ett nytt stort forskningsinstitut för mo-
lekylära livsvetenskaper i Stockholm, SciLifeLab. Landshövding Per Unckel var 
starkt pådrivande i utvecklingen av denna idé. Rektor för Uppsala universitet 
Anders Hallberg var mycket angelägen om att SciLifeLab också skulle omfatta 
verksamhet i Uppsala, och så blev det också.

Jag träffade rektorerna för KI och KTH, Harriet Wallberg-Henriksson och 
Peter Gudmundson, i stort sett varje vecka, ibland flera gånger i veckan. Vi tre 
åt regelbundet lunch och någon gång middag tillsammans för att diskutera 
gemensamma angelägenheter. Vid dessa måltider utvecklades tanken på ett 
gemensamt universitet i Stockholm. Jag har drivit frågan i många samman-
hang. Föreningen av KI och KTH och Stockholms universitet skulle få en enorm 
internationell genomslagskraft och placera Stockholm högt på de internatio-
nella rankinglistorna för högre utbildning och forskning.

Jag har tagit upp tanken på ett gemensamt universitet i Stockholm med 
många politiker och framstående företrädare för Stockholm som till exempel 
Sten Nordin och Per Unckel. Praktiskt taget alla tycker att det är ett utmärkt 
förslag, men det finns ett motstånd mot sammanslagning på KI. Jan Björklund 
och föregående utbildningsministrar påpekar att det bara kan genomföras 
om alla ingående parter stöder sammanslagningen. Jag hoppas att de goda 
argumenten till slut ska vinna och att ett gemensamt internationellt topp-
puniversitet i Stockholm en gång ska kunna bli verklighet.
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18 december 2006
SUHF
Jag har just återvänt från Sveriges Universitets- och Högskoleförbunds 
sista styrelsesammanträde för året, avslutat med middag – SUHFs lilla 
men effektiva kansli på Rådmansgatan i Stockholm ombesörjer ofta fina 
luncher och middagar för styrelsen. Sammanträdet var speciellt i och med 
att en stor del av styrelsen byts ut vid årsskiftet – själv sitter jag dock 
kvar. Ordföranden sedan många år Bo Sundqvist lämnar och efterträds av 
Göran Bexell. Bo Sundqvist har envist och outtröttligt arbetat för höjda 
fakultetsanslag och för att värna principen om full kostnadstäckning, båda 
högaktuella ämnen. Jag får själv ett särskilt ansvar att föra den senare 
frågan vidare som ny ordförande i SUHFs arbetsgrupp för full kostnads-
täckning. Inför valrörelsen utarbetade SUHF ett manifest som fortfarande 
har hög aktualitet. Där återfinns bl a SUHFs rekommendationer om fakul-
tetsanslagens höjning och lärosätenas ökade självbestämmande, ämnen 
som regeringen avser ta upp i riksdagen det kommande året.

4 april 2007
Stockholm-Uppsala universitetsnätverk
Jag har några dagars semester i Frankrike nu i påskveckan, men det ute-
sluter inte onsdagens telefonsammanträde med universitetsrektorerna i 
Stockholm och Uppsala. Det handlar om Stockholm-Uppsala universitets-
nätverk. Syftet med detta nätverk är att synliggöra Stockholm-Uppsala-
regionens styrka inom forskningen – vår region tillhör de största och främ-
sta i Europa, men det kommer inte alltid fram. Nätverket fungerar också 
som ett paraply för en rad samarbeten mellan universiteten och som en 
informell informationskanal mellan rektorerna. Vi har alltså telefonmöten, 
varannan onsdagmorgon, och kan genom dessa hålla oss informerade om 
aktuella frågor. Idag har vi bland annat diskuterat det årliga mötet med 
Wallenbergsstiftelsen, vilket äger rum efter påsk. Jag återkommer om det-
ta. Läs mer om Stockholm-Uppsala universitetsnätverk på dess hemsida.

18 april 2007
KAW
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse är som bekant en av landets största 
forskningsfinansiärer. Stiftelsen har ett s k huvudmannaråd bestående av 
rektorerna för de stora universiteten (mera exakt de lärosäten som hade 



372372 Rektorsbloggen

examensrätt i forskarutbildningen i början av 1990-talet) samt företrädare 
för akademierna. Varje år i april sammanträder huvudmannarådet för att 
med stiftelsens styrelse diskutera stiftelsens insatser. Jag har idag varit på 
detta sammanträde. Det går till så att huvudmannarådet sitter vid ett bord 
och diskuterar medan stiftelsens styrelse med ordförande Peter Wallenberg 
jr sitter runt omkring och lyssnar. Därefter vidtar lunch i familjen Wallen-
bergs villa Täcka Udden på Djurgården med Peter Wallenberg sr som värd. 
Stiftelsens styrelse är verkligen intresserad av rektorernas synpunkter. 
Vi framförde idag tre huvudpunkter, att stiftelsen bör bibehålla stödet 
till tung utrustning, att ett driftbidrag för forskning bör medfölja de s k 
akademiforskartjänsterna som finansieras av stiftelsen, och att lärosätena 
i framtiden önskar inkomma med gemensamma ansökningar för stöd 
till ansvarsfördelning och satsning inom ett helt område. Ett exempel är 
språkområdet där en arbetsgrupp inom SUHF för närvarande arbetar på 
en ansvarsfördelning mellan och särskilda satsningar till universitet med 
utbildning och forskning på många språk.

25 september 2007
Stockholms Akademiska Forum
Stockholms Akademiska Forum är ett samarbetsorgan för Stockholms 
universitet och högskolor och Stockholms stad. Det har sin dagliga verk-
samhet i Kulturhuset vid Sergels torg och fungerar som ett informations-
centrum om högre utbildning i Stockholm. Jag är ordförande i styrelsen – 
uppdraget roterar mellan rektorerna. Styrelsen har idag haft sammanträde 
och diskuterat verksamheten år 2008 och framåt. Fokus kommer att ligga 
på att utveckla och marknadsföra Stockholm som studentstad. Det finns 
mycket som kan och behöver göras för att lyfta fram Stockholm och våra 
lärosäten inte bara lokalt utan även nationellt och framförallt interna-
tionellt. Där har vi all anledning att utöka samarbetet mellan lärosätena 
tillsammans med Stockholms stad.

9 april 2008
KAW
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse delade ut 941 milj kr år 2007. En dryg 
tredjedel gick till tung utrustning. Mest av alla fick Stockholms universitet, 
inte genom något enskilt jättebidrag utan genom summan av många bidrag. 
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Det var glädjande för mig att konstatera vid gårdagens sammanträde med 
stiftelsens huvudmannaråd. Detta huvudmannaråd består ett dussintal 
universitetsrektorer och ytterligare ett antal personer. Vid sammanträdet 
ger den verkställande ledamoten Erna Möller en redogörelse för förra 
årets utdelningar och föredrar styrelsens planer för framtiden. Styrelsen 
med Peter Wallenberg jr som ordförande sitter bänkad utmed väggarna 
och lyssnar på vad rektorerna har att säga. Det är ett både originellt 
och sympatiskt arrangemang. Vid gårdagens sammanträde diskuterades 
fortsatt stöd till tung utrustning, och då framförallt stora apparater och 
anläggningar, inte prylar för 1 miljon eller mindre, vidare ett nytt förslag 
för att stärka profilering av universiteten, samt framtida postdoc-program. 
I år räknar stiftelsen med att spränga miljardvallen och dela ut 1.1 miljard 
kr. Efter sammanträdet som varar i ungefär två timmar vidtar en elegant 
lunch i familjens representationsvilla Täcka Udden på Djurgården med 
Peter Wallenberg själv som värd.

5 maj 2008
Samverkan med KI och KTH
SULF ordnar den 7 maj ett idéseminarium om samarbetet mellan KI, 
KTH och Stockholms universitet. Vi har redan ett omfattande samarbete, 
flera institutioner och institut gemensamma, Fysikcentrum, Campus IT-
universitetet i Kista och gemensamma planer för Norra Stationsområdet. 
Våra tre universitet kompletterar varandra och jag ser gärna att samarbetet 
utvecklas ytterligare. Jag träffar regelbundet mina rektorskolleger Harriet 
Wallberg-Henriksson och Peter Gudmundsson för att diskutera detta. 
Tillsammans bildar våra tre universitet en sorts allians, även om det idag 
inte finns något formellt alliansavtal. Någon sammanslagning är inte 
aktuell. Idéseminariet är bra, men jag och mina båda rektorskolleger kan 
inte delta. Vi är kallade till möte med utbildningsministern på Rosenbad 
vid samma tidpunkt.

11 juni 2008
SUUN- och SUHF-möten
Tiden fram till midsommar brukar vara hektisk. Det är många möten 
som ska hinnas med innan sommaren och helst före midsommar. Igår satt 
jag hela dagen på Spökslottet med SUHFs styrelse. SUHF sammanträder 



374374 Rektorsbloggen

normalt i egna lokaler på Rådmansgatan, eller genom datorkonferens, 
men denna gång hade jag inbjudit till möte och lunch på Spökslottet. I 
morse hade jag sista telefonmötet för terminen med de sex rektorerna i 
Stockholm-Uppsala universitetsnätverk SUUN. Nätverket driver ett antal 
gemensamma projekt och arbetsgrupper, och rektorerna har också telefon-
möte varannan onsdagsmorgon. Detta läsår har jag varit sammankallande 
och jag lämnar nu över till nästa rektor som står på tur för denna uppgift. 
SUUNs telefonmöten är korta men fungerar som en effektiv informations-
kanal rektorerna emellan. Idag har vi talat om avdragsrätt för donationer, 
indirekta kostnader för externa projekt, mm.

4 december 2008

SciLifeLab
Science for Life Lab är arbetsnamnet på ett tilltänkt nationellt forsknings-
institut för livsvetenskaper placerat på Norra Stationsområdet. Förslaget 
framfördes gemensamt av Karolinska institutet, KTH och Stockholms uni-
versitet inför forskningspropositionen, vilken också tog upp förslaget och 
anvisade utredningsresurser. Tanken från våra tre universitet är att skapa 
en nationell forskningsanläggning i anslutning till och med stöd från de 
tre universiteten, men det ska vara en nationell anläggning och huvud-
finansieringen måste då vara nationell – Karolinska institutet, KTH och 
Stockholms universitet kan naturligtvis inte finansiera ett sådant institut 
på egen hand. Regeringen har nu förordnat landshövding Per Unckel som 
statlig utredare av förslaget, vilket är mycket tillfredsställande.

16 april 2009

KAWs huvudmannaråd
Idag har jag varit på det årliga mötet med huvudmannarådet för Knut 
och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW), på Täcka Udden på Djurgården 
med efterföljande lunch med stiftelsens styrelse. I huvudmannarådet 
ingår 12 universitetsrektorer samt företrädare för akademierna. En 
huvudpunkt vid sammanträdet var finansieringen av infrastruktur och 
tung utrustning. Vetenskapsrådets kommitté för infrastruktur kommer i 
fortsättningen bara att kunna finansiera större nationella anläggningar, 
inte enskild apparatur till forskningsprojekt. Jag menar att tung utrustning 
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inte behöver behandlas annorlunda än t ex forskartjänster. Det handlar i 
båda fallen om en årlig kostnad under ett antal år framåt i tiden, löner för 
en forskare eller avskrivningskostnader för utrustning. Med detta synsätt, 
som ryms inom SUHFs redovisningsmodell, behöver tung utrustning inte 
specialbehandlas, men vi måste lära oss att ta upp avskrivningskostnaderna 
i projektansökningarna till olika finansiärer. Jag räknar med att SUHF 
återkommer med rekommendationer om detta. En annan sak som 
påpekades från KAWs sida var att forskarnas rekvisitioner av beviljade 
medel kommer väldigt sent och det förekommer ofta begäran om förlängd 
dispositionsrätt. KAW kommer att skärpa reglerna för rekvisition och 
bli mycket mera restriktiva med att bevilja förlängd dispositionsrätt. 
Detta måste forskare som fått KAW-medel tänka på. Jag vill tillägga 
att forskarna inte heller ska försumma att nämna bidragen från KAW i 
sina publikationer, inte bara när det handlar om direkta driftmedel utan 
även nyttjande av laboratorier och utrustning som finansierats av KAW. 
En nyhet för dagen är att rektor för Umeå universitet Göran Sandberg 
om cirka ett år, datum är ej exakt bestämt, tar över som verkställande 
ledamot i KAW. Det blir en förlust för Umeå universitet men samtidigt 
en utomordentligt bra efterträdare till Erna Möller som då går i pension.

20 augusti 2009

Science for Life Lab
Höstterminen börjar formellt på lördag men campus är redan fullt av 
utbytes- och masterstudenter och administrationens möten är i full gång. 
Igår och idag har jag träffat andra rektorer i Stockholm och Uppsala och 
bland annat diskuterat Science for Life Lab, det gemensamma initiativ 
från Karolinska institutet, KTH och Stockholms universitet som av 
Vetenskapsrådet rekommenderats ett stöd på över 100 mkr i regeringens 
strategiska satsningar. Resten av regeringens tilltänkta resursfördelning 
inom detta område, molekylära biovetenskaper, gick till Uppsala 
universitet. Vi planerar nu att samordna dessa resurser mellan Stockholm 
och Uppsala och skapa en gemensam organisation och arbetsfördelning. 
Tanken är att det ska utgöra starten för ett nationellt forskningsinstitut 
inom livsvetenskaperna, vilket vi tidigare föreslagit och vilket regeringen 
genom forskningspropositionen beslutat att utreda i särskild ordning. 
Jag hoppas att kraftsamlingen Stockholm-Uppsala ska möjliggöra denna 
framtida storsatsning.
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15 oktober 2009

Science for Life Lab
Science for Life Lab är ett tilltänkt forskningsinstitut inom biovetenskaperna 
med fokus på genomik, proteomik mm. Det började som en gemensam 
satsning mellan KTH, Karolinska institutet och Stockholms universitet. 
För detta har vi fått drygt 100 mkr per år genom forskningspropositionens 
strategiska resurser i molekylära biovetenskaper. Samtidigt har Uppsala 
universitet planerat en liknande satsning för vilket de fick ca 45 mkr per 
i samma utdelning. Vi har nu överenskommit att göra Science for Life 
Lab till en gemensam satsning under detta namn, med två noder, Science 
for Life Lab Stockholm och Science for Life Lab Uppsala. Den förra 
startar redan nästa år i nya lokaler vid Karolinska institutet. Igår var jag 
tillsammans med mina rektorskolleger vid KTH, Karolinska institutet och 
Uppsala universitet hos högskole- och forskningsminister Tobias Krantz 
för att informera om planerna och idag har vi fyra rektorer träffats i 
Uppsala för att diskutera samarbetet mer i detalj. Förhoppningen är 
att vi med ytterligare stöd från staten och aktörer i regionen ska kunna 
göra detta till en nationell resurs i internationell toppklass till gagn inte 
bara för forskningen vid våra fyra universitet utan i hela landet och även 
internationellt.

10 november 2009

Universitetet i lokala TV-nyheterna
Utbyggnaden av norra stationsområdet och satsningen på forskning inom 
livsvetenskaperna var idag föremålet för en större presskonferens med 
staden, länet, landstinget, näringslivet, Karolinska institutet, KTH och 
Stockholms universitet närvarande. Det fick genomslag i ABC-Nytt, även 
om det var fokus på själva utbyggnaden av stadsdelen. Här ska Science for 
Life Lab ligga, vilket uppmärksammats i flera sammanhang – mer informa-
tion på Stockholms universitets, KTHs och Stockholms stads hemsidor.

ABC-Nytt tog även upp universitetsstyrelsen budgetbeslut rörande det 
framtida stödet till studentmedverkan mm. Det omfattar 10 mkr per år 
och överstiger det förslag till statligt stöd som lämnades av den statliga 
utredningen om kårobligatoriets avskaffande men som sedan bantades 
till en tredjedel när det väl kom till proposition och riksdagsbeslut. Jag är 
särskilt nöjd med att vi redan nu kan lämna besked till studenterna om det 
framtida stödet när kårobligatoriet avskaffas 1 juli nästa år.
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13 april 2010
Akademiska rektorskonventet
Det akademiska rektorskonventet i Stockholm sammanträder idag på 
Södertörns högskola. Namnets något högtidliga klang sammanhänger 
med att det är en gammal organisation, från 1930-talet, då diskussioner 
om eventuella sammanslagningar av olika högskolor i Stockholm inte 
ledde till några större förändringar – istället beslutade man att inrätta 
detta rektorskonvent, ett forum där lärosätenas rektorer och förvaltnings-
chefer träffas två gånger i terminen för att diskutera aktuella frågor och 
utbyta information. Stockholms universitet, Karolinska institutet, KTH, 
Handelshögskolan, Södertörns högskola och de konstnärliga högskolorna 
representerade av en rektor och förvaltningschef ingår. Deltar gör också 
ordföranden för Stockholms studenters centralorganisation SSCO liksom 
föreståndaren för Stockholms Akademiska Forum StAF, vilket tillkom på 
rektorskonventets initiativ. Ordförandeposten roterar, detta år är jag ord-
förande, och mötena flyttar runt på lärosätena, med efterföljande middag. 
Då brukar även landshövdingen och finansborgarrådet i Stockholm delta. 
Mötet och middagen är ett utmärkt tillfälle att diskutera gemensamma frå-
gor kring högre utbildning och forskning i Stockholm. Idag blir det säkert 
en del diskussion om vad autonomipropositionen i praktiken kommer att 
innebära för lärosätena i Stockholm.

19 maj 2010
SciLifeLab
Jag har idag deltagit i invigningen av Karolinska Institutet Science Park, 
två stora runda byggnader för livsvetenskaper med bland andra företaget 
Biovitrum som hyresgäster. Här finns också nyinflyttat vårt nya Science 
For Life Laboratory (Stockholm), den för Karolinska institutet, KTH och 
Stockholms universitet gemensamma storsatsningen på molekylära livs-
vetenskaper. I SciLifeLab finns en enorm kapacitet för DNA-sekvensering. 
SciLifeLab har redan idag Europas tre enda exemplar av den senaste gene-
rationens sekvenseringsmaskiner, Illumina HiSeq2000. En sådan maskin 
klarar hela det mänskliga genomet på en vecka. Verksamheten kommer 
alltså att generera enorma datamängder. Utmaningen blir att analysera 
dessa data. Det handlar om bioinformatik och här är forskarna från Stock-
holms universitet med professor Gunnar von Heijne ledande. Vi har alltså 
en betydelsefull roll i SciLifeLab. Starten uppmärksammas av bland andra 
tidskriften Science som har en helsida om SciLifeLab i veckans nummer.
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27 augusti 2010
Karolinska institutet 200 år
Karolinska institutet firar idag sitt 200-årsjubiluem. KI är tillsammans 
med KTH vår närmaste samarbetspartner. Vi har flera forskningsinstitut 
och utbildningar tillsammans, SciLifeLab, Aging Research Centre (ARC), 
Centre for Health Equity Studies (CHESS), Centre for Radiation Protec-
tion Research (CRPR), Stockholm Stress Centre, Stockholm Centre for 
Health Care Ethics, sjukhusfysikerutbildningen, nutritionistutbildningen 
och logopedutbildningen. Ikväll deltar jag tillsammans med en rad rektors-
kolleger och celebriteter i jubileumsbanketten i stadshuset och framför 
naturligtvis våra varma lyckönskningar.

3 september 2010
SciLifeLab
Idag har vi på Arlanda haft ett informationsmöte om SciLifeLab. Med vi 
menar jag då värdarna för mötet nämligen rektorerna för de fyra univer-
sitet – KI, KTH, SU och UU – som står bakom initiativet, de operativa led-
ningarna för SciLifeLab Stockholm och SciLifeLab Uppsala, samt lands-
hövdingen och regeringens utredare av SciLifeLab Per Unckel. Inbjudna 
gäster var företrädare för CTH, GU, LU, LiU, UmU och SLU, däribland 
några rektorer. Förutom att informera om SciLifeLab var mötets huvud-
budskap att SciLifeLab är tänkt som en nationell resurs, lika tillgänglig 
för alla forskare i landet, ett budskap som jag uppfattade blev mycket väl 
mottaget. Företrädare för de ovan nämnda 10 universiteten kommer nu 
att bilda en referensgrupp för nationell input till den fortsatta utvecklingen 
av SciLifeLab. Vi hoppas också att SciLifeLab ska bli föremål för en rejäl 
satsning i nästa forskningsproposition. Då kan institutet bli ett av världens 
toppinstitut inom livsvetenskaperna.

4 april 2011
Knut & Alice Wallenbergs stiftelse
Jag har idag varit på det årliga sammanträdet med huvudmännen 
respektive styrelsen för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. De så kallade 
huvudmännen består av 12 universitetsrektorer och företrädare för fem 
akademier. Stiftelsens verkställande ledamot Göran Sandberg berättar om 
det gångna året och om planerna inför framtiden. Därefter vidtar diskussion 
där upplägget är att huvudmännen kommenterar och styrelseledamöterna 
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lyssnar. Vid dagens möte framkom att 130 ansökningar inkommit till 
utlysningen om projektbidrag 1 februari och att cirka 10 % kommer att 
kunna beviljas. Det framkom också att det kommit många ansökningar 
där ”ett antal excellenta forskare gått ihop och bett om tilläggsfinansiering 
av sina pågående projekt” medan stiftelsen i större utsträckning önskat 
sig att ”ett antal excellenta forskare gått ihop och bett om finansiering av 
ett nytt projekt”. Vidare saknas i stort sett ansökningar i det ”intressanta 
gränslandet mellan å ena sidan naturvetenskap-teknik-medicin och å andra 
sidan humaniora-samhällsvetenskap”. Stiftelsen planerar som tidigare 
meddelats ett nytt program för yngre forskare (4–7 år efter disputation), 
Wallenberg Academy Fellows, där universiteten ska nominera kandidater 
och akademierna rangordna kandidaterna. Beslut kommer att fattas av 
styrelsen senare i vår, därpå förväntas universiteten och akademierna 
utarbeta detaljerade kriterier för nominering och rangordning.

7 juni 2011
KAWs huvudmannaråd
Huvudmannarådet för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse består av 12 
rektorer och träffas ca 2 ggr per termin, senast idag. På agendan återkom-
mer naturligtvis regelbundet frågor kring extern forskningsfinansiering 
men även många andra ämnen. Idag avhandlades bland annat nationell 
infrastruktur särskilt MAX IV men även de bilaterala forskningsavtal som 
regeringen tecknat med Tyskland och Frankrike som en del av förhand-
lingarna kring finansieringen av ESS. Huvudmannarådet har tillsatt en 
arbetsgrupp för diskussion av nationell infrastruktur, särskilt sådant som 
kan samordnas mellan universiteten t ex inför ansökningar till Wallen-
bergsstiftelsen. Vicerektor Joseph Nordgren från Uppsala är sammankal-
lande, från Stockholms universitet deltar fysikdekanus Anders Karlhede. 
För MAX IV är den aktuella frågan hur universiteten tillsammans ska 
kunna bidra med 155 miljoner kr vilket är vad som återstår att täcka av 
investeringskostnaderna på sammanlagt cirka 3 miljarder kr.

27 mars 2012
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
Den årliga sammankomsten med huvudmannarådet för Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse har ägt rum på Täcka Udden på Djurgården. Stiftel-
sens verkställande ledamot Göran Sandberg redogör för verksamheten och 
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bidragspolitiken för tolv universitetsrektorer och fem akademiföreträdare 
som sitter runt ett bord och lämnar sina synpunkter. Stiftelsens styrelse 
sitter på stolar vid väggarna och lyssnar på vad rektorerna har att säga. 
Jag vet ingen annan finansiär som har ett liknande arrangemang för att 
lyssna på universitetens synpunkter. Bidragspolitiken från KAW fick förra 
året en ny utformning med bestämda ansökningstillfällen och krav på 
att lärosätenas ansökningar ska vara granskade och inlämnade av rektor. 
Utdelningen ligger en bra bit över en miljard kronor och stiftelsen är där-
med den näst största externa bidragsgivaren till svensk forskning, efter 
Vetenskapsrådet men före EU, Vinnova, Formas och alla andra. Den 4 
april kommer besked om höstens ansökningar till infrastruktur. Stiftelsen 
kommer att på olika sätt stödja SciLifeLab. Vi fick också reda på antalet 
nomineringar inom olika vetenskapsområden till Wallenberg Academy 
Fellows. Eftersom KAW i första hand stöder naturvetenskap, medicin och 
teknik är det naturligt att dessa områden fått fler nomineringar än huma-
niora och samhällsvetenskap, men det stora antalet nomineringar inom 
naturvetenskap säger ändå något om styrkan i just detta vetenskapsom-
råde: naturvetenskap 54, medicin 34, teknik 14, humaniora 8 och sam-
hällsvetenskap 16 nomineringar.

3 april 2012
SciLifeLab
Utbildningsminister Jan Björklund har idag hållit presskonferens om 
SciLifeLab. På plats fanns de fyra universitetsrektorerna för KI, KTH, 
Stockholms universitet och Uppsala universitet samt företrädare för Knut 
och Alice Wallenbergs stiftelse (Peter Wallenberg, Marcus Wallenberg och 
Göran Sandberg) och Astra Zeneca (Anders Ekblom vd för AZ Sverige). 
Budskapet från de senare organisationerna är att KAW satsar 220 milj 
kr i infrastrukturstöd till livsvetenskaperna, däribland 58,5 milj kr till 
bioinformatik vid SciLifeLab, och AZ förlägger forskning till ett värde av 
5–10 milj dollar per år i fem år vid SciLifeLab. Regeringen hade inga kon-
kreta siffror att redovisa, men gör med denna presskonferens ett officiellt 
uttalande att SciLifeLab kommer att få nya resurser i forskningsproposi-
tionen. Enligt den av universiteten planerade utbyggnaden ska SciLifeLab 
nå upp till en årsomsättning av 1 miljard kr – en siffra nämnd även i 
regeringens pressmeddelande – vilket förutsätter ett resurstillskott i forsk-
ningspropositionen om 300 mkr. SciLifeLab ska bli en nationell resurs för 
livsvetenskaperna i vid bemärkelse, det handlar inte bara om medicinsk 
forskning utan även miljöforskning mm. Regeringen vill att Sweden ska 
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ingå i namnet så namnfrågan är lite oklar just nu. Vi arbetar också på att 
organisera en för Stockholm och Uppsala gemensam ledning och styrning 
och återkommer i dessa frågor.

30 maj 2012
Besök från KI och KTH
Vi har idag haft ledningarna för Karolinska institutet och KTH på besök. 
De tre rektorerna har tidigare överenskommit att genomföra sådana besök 
på alla tre universiteten för att informera närmare om verksamheten. Vi 
har redan varit på Karolinska och idag var det vår tur att ta emot kolle-
gerna. Som väntat visade det sig att vi har mycket verksamhet som de båda 
andra universiteten är mycket intresserade av, Karolinska institutet ville till 
exempel veta mer om andraspråksanvändning och rättsinformatik. Alla är 
också överens om att samarbetet inom utbildningen kan utvecklas, särskilt 
avseende masterutbildningarna. Jag tryckte särskilt på vinsterna med att 
vi kan uppträda tillsammans internationellt, som vi nu gör i samarbetet 
med University of Illinois. Efter sommaren besöker vi och Karolinskas 
ledning KTH.

12 september 2012
Besök på KTH
Igår besökte universitetsledningen KTH tillsammans med företrädare för 
KI. Det var tredje mötet med ledningspersonerna för de tre Stockholms-
universiteten, i våras var vi på KI och här på Stockholms universitet. Syftet 
är att vi ska orientera oss om hur respektive universitet är organiserat 
och styrt, om aktuella frågor och om verksamhetens innehåll. Vi känner 
ju KTH mycket väl genom alla samarbeten särskilt inom forskningen och 
ändå står det klart att vi fortfarande har mycket att lära av varandra. 
KTH har t ex genom sina gamla kontakter med industrin väl utarbetade 
rutiner för partnerskap med företag och andra organisationer utanför uni-
versitetet. KTH har också stark fokus på grundutbildningen genom sina 
ingenjörsutbildningar, även om forskningen blivit en allt större andel av 
verksamheten. Det är framförallt inom grundutbildningen som det finns 
en stor potential för ytterligare samarbete oss emellan, vilket som bekant 
ligger mig varmt om hjärtat.
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Året som gått och året som kommer 

Blogginläggen i detta kapitel summerar de viktigaste händelserna de gångna 
och de kommande åren. Det är en sammanfattning av den här boken. Efter-
som bloggen påbörjades i mitten av 2005 finns inga bloggsammanfattningar 
från mina första två år som rektor. De väsentligaste händelserna dessa båda 
år finns emellertid omnämnda i inledningarna till de tidigare kapitlen. Under 
år 2004 handlade det om arbetet med universitetets ledande forskningsom-
råden och Bolognaprocessen, min besöksrunda till universitetets alla institu-
tioner och avdelningar, den ekonomiska situationen på Företagsekonomiska 
institutionen, småspråkens ställning och stödet till kvinnliga forskare för me-
ri-tering till professur. Under år 2005 intensifierades arbetet med Bologna-
processen och grundutbildningen byggdes ut med nya platser. Det året på-
börjades också processen med övertagandet av lärarutbildningen och serien 
av rektors utlandsresor.
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28 december 2006

Året som gått
Jag har tittat igenom bloggen det gångna året för att se vad som åtmin-
stone från mitt perspektiv varit viktiga frågor för Stockholms universitet 
under år 2006. Lärarutbildningen och Lärarhögskolan, den gamla och den 
nya regeringens utbildnings- och forskningspolitik, nya stora bidrag och 
starka forskningsmiljöer, och universitetets vision och långsiktiga plan har 
jag ofta haft anledning att kommentera.

Året inleddes med Regina-utredningens halvtidsrapport. Det såg ut som 
om vi var på god väg att komma överens med Lärarhögskolan om en ny 
organisation för lärarutbildningen i Stockholm. När Regina-utredningen 
väl lämnat sitt slutförslag mot slutet av vårterminen var bilden en 
annan. Lärarhögskolan ville gå sin egen väg. Vi startade efter sommaren 
planeringen av en egen lärarutbildning vid universitetet. Nu vid slutet av 
året har den nya regeringen gripit in och om ett år ska Lärarhögskolans 
utbildningar i sin helhet organiseras inom universitetet.

I februari fattade riksdagen beslut om en ny organisation för grund-
utbildningen, enligt Bologna-systemet, sedan regeringen efter många och 
långa utredningar lagt fram sin högskoleproposition. Arbetet med Bo-
lognaprocessen pågår nu för fullt. Söktrycket till grundutbildningen har 
sjunkit och det var en stor fråga under våren. Höstens ansökningssiffror 
är något bättre. Regeringsskiftet har inneburit att fokus flyttats från fler 
platser i grundutbildningen till högre ersättning per plats. Stockholms uni-
versitet som har mycket utbildning inom humaniora och samhällsveten-
skap får den största andelen av denna höjning.

Regeringsskiftet har också inneburit höjda fakultetsanslag. Det återstår 
att se hur stor del Stockholms universitet får av denna höjning. Vi har 
tagit hem stora bidrag till starka forskningsmiljöer från Vetenskapsrådet, 
Vinnova, stiftelser och privata donatorer. Satsningen på modevetenskap 
fick särskilt stor uppmärksamhet. Mistras stora satsning på ett nytt inter-
nationellt institut för miljöforskning förlades till Stockholms universitet. 
Verksamheten sätter igång redan i början av det nya året, under namnet 
Stockholm Resilience Centre.

Universitetet har fastställt en ny långsiktig plan med en vision för fram-
tiden: ”År 2015 skall utbildning och forskning vid flertalet av universite-
tets institutioner och enheter inta en nationellt ledande och internationellt 
framstående ställning.” Jag tjatar om detta för att alla medarbetare ska 
komma ihåg att det är inte bara vackra ord för att utsmycka planen – det 
handlar om ett mål vi ska ha för ögonen och mot vilket vi är på väg. Våra 
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framgångar under 2006 visar att målet i vår långsiktiga plan är fullt rea-
listiskt. Jag tackar alla medarbetare för insatserna under det gångna året 
och önskar er ett Gott Nytt År 2007!

28 december 2007

Året som gått
Jag har tittat igenom universitetets Aktuella notiser, min kalender och 
denna blogg under 2007 för att erinra mig viktiga händelser under året som 
gått. Planeringen av lärarutbildningen och hur den ska organiseras inom 
universitetet från och med 2008 har varit den största frågan. Stockholm 
Resilience Centre har inrättats och invigts. Stressforskningsinstitutet 
har kommit till universitetet. En ny visuell identitet har utarbetats och 
fastställts för vårt universitet. Själv har jag bland annat företagit rätt många 
utlandsresor som gett mig perspektiv på vårt internationaliseringsarbete. 
Linnejubileet har ägt rum med stor uppmärksamhet kring japanska 
kejsarparets besök i Bergianska trädgården. Stockholms universitets 
utbildningar har fått lovord i Högskoleverkets sammanfattning av sex års 
samlade utvärderingar. Studenttillströmningen har vänt och ökat något. 
Vi har varit fortsatt lyckosamma med att ta hem stora forskningsbidrag. 
Ett exempel är programbidragen från Riksbankens jubileumsfond, ett 
annat de tre startbidragen till framtidens forskare från European Research 
Council. Jag har säkert missat många viktiga händelser och framgångar i 
denna korta resumé, men här finns inte plats för en fullständig redogörelse. 
Jag vill önska alla hängivna och förtjänta medarbetare och alla andra 
läsare av denna blogg ett Gott Nytt År!

2 januari 2008

Inför 2008
Det nya arbetsåret börjar för mig på måndag efter trettonhelgen med 
rundvandring på Konradsberg. I januari ska jag också besöka de sju nya 
utbildningsvetenskapliga institutionerna. De är först ut i årets besöksrunda 
på alla institutioner – utbildningsvetenskap och humaniora-samhällsve-
tenskap på våren och naturvetenskap på hösten. Lärarutbildningen blir 
naturligtvis en stor fråga också under 2008. Vi tar över redan nu men 
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först från och med höstterminen börjar den nya lärarutbildningen med 
universitetets upplägg. Under år 2008 står vi också inför en hel del in-
ternt utredningsarbete. De gemensamma ändamålen och förvaltningens 
dimensionering och organisation ska ses över inför 2009. Vi ska planera 
för strategisk fördelning av de nya forskningsresurser som kan förväntas 
i och med forskningspropositionen. Vi ska arbeta vidare med profilering 
och marknadsföring av Stockholms universitet och precisera vår strategi 
för internationalisering. En nyhet som berör de flesta forskare är att vi 
enlighet med rekommendation från SUHF ska införa fullkostnadsana-
lyser för forskningsprojekt inför alla projektansökningar. Centralt stöd 
och information kommer. I början av året ska vi lämna våra remissvar 
på resursutredningen och befattningsutredningen. I juni ska regeringens 
internationaliseringsproposition komma, med besked om hur det ska bli 
med studieavgifter för studenter utanför Europa. Forskningspropositionen 
och högskolepropositionen är planerade till slutet av 2008 men jag skulle 
gissa att det i praktiken betyder att de inte kommer förrän 2009.

22 december 2008

Året som gått
Jag tar helgledigt nu, men autonomiutredningen och lärarutbildnings-
utredningen får följa med i portföljen för läsning under mellandagarna. 
Tunga frågor och viktiga aktiviteter under året som gått har i mitt per-
spektiv varit lärarutbildningen, forskningspropositionen och institutions-
besöken. Sedan 1 januari i år har vi ansvaret för lärarutbildningen i Stock-
holm. Jag träffar många utanför universitetet som frågar, hur går det med 
lärarutbildningen? Mitt svar är att det går bra och det finns ett positivt 
engagemang för arbetet med att utveckla lärarutbildningen, men mycket 
arbete återstår. Institutionsbesöken är viktiga för att jag ska få en bra 
uppfattning om kärnverksamhetens villkor. Det är lätt att i en stor orga-
nisation få alltför mycket av ett helikopterperspektiv. Forskningsproposi-
tionen är naturligtvis årets stora händelse inom sektorn högre utbildning 
och forskning, och den har jag kommenterat flera gånger så det ska jag 
inte tjata mer om nu. Istället önskar jag alla medarbetare och läsare God 
Jul och Gott Nytt År!
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7 januari 2009

Inför 2009
Jag är tillbaka idag, men det är först på måndag som verksamheten är 
igång för fullt, då med informationsmöte om lärarutbildningsutredningen i 
Aula Magna. Lärarutbildningen är naturligtvis en viktig fråga också under 
2009. Flyttningen av lärarutbildningen från Konradsberg men även en rad 
andra institutionsomflyttningar blir föremål för ett intensivt planerings-
arbete under 2009. Det handlar om utbyggnaden av Albano och om flera 
andra lokalprojekt inom universitetet. Under våren har vi remissbehand-
ling av två tunga utredningar, autonomiutredningen och lärarutbildnings-
utredningen. Fakultetsnämnderna, lärarutbildningsnämnden och student-
kåren ska i vanlig ordning lämna underlag till remiss-svaret. Universitets-
styrelsen beslutar om svaret, alternativt uppdrar till rektor att avge svaret 
efter universitetsstyrelsens diskussion. Internt ska vi under våren diskutera 
resultaten av den omfattande översynen av universitetets administrativa 
processer. De olika utredningsgrupperna lämnar sina rapporter i februari. 
Vårens diskussion ligger sedan till grund för hur administrationen ska di-
mensioneras, och hur mycket som ska avsättas för gemensamma ändamål 
(förvaltning, bibliotek mm) i budgeten för år 2010. Utbildningspolitiskt 
väntar vi på den viktiga högskolepropositionen som ska behandla auto-
nomiutredningens och befattningsutredningens förslag, och på aviserade 
propositioner om avskaffat kårobligatorium och studieavgifter för utom-
europeiska studenter. De båda sistnämnda propositionerna har flyttats 
fram gång på gång. Det är nog inte så lätt att få till bra lösningar som 
kan medföra de utlovade förbättringarna för studenterna och lärosätena.

29 december 2009

Året som gått
År 2009 är snart till ända och jag har bläddrat igenom blogginläggen 
för att påminna mig om vad som varit aktuellt under året. Det började 
med tunga remisser om autonomiutredningen och lärarutbildningsutred-
ningen. Här väntar vi fortfarande på propositionerna. Utlysningen av och 
ansökan till de strategiska forskningsområdena var också en tung fråga 
under vårterminen. Utfallet för oss blev bra, i synnerhet med tanke på att 
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vi inte kunde söka så många områden. Vårt med Karolinska institutet och 
KTH, och nu även Uppsala universitet, gemensamma Science for Life Lab 
fick ett starkt stöd och ser ut att kunna förverkligas i snabb takt. Antalet 
ansökningar och nya studenter har blivit många fler vilket är särskilt gläd-
jande. Vi har lagt mer mycket arbete på att förbereda ekonomiskt stöd till 
studentmedverkan i samband med kårobligatoriets avskaffande nästa år. 
Översynsprojektet för universitetets administrativa processer och införan-
det av den nya redovisningsmodellen har också varit viktiga frågor. Under 
sommaren fick vi en ny högskole- och forskningsminister, Tobias Krantz, 
med doktorsexamen i statskunskap. Jag hoppas på en bättre förståelse 
för humaniora och samhällsvetenskap från honom, jämfört med vad som 
hittills kommit till uttryck i regeringens politik.

7 januari 2010

Inför 2010
På måndag är arbetet åter i full gång efter helgerna. Jag startar redan 
första veckan med besöken på humanistiska fakultetens institutioner 
vilket blir en för mig viktig aktivitet under vårterminen. Jag kommer 
också att ägna en hel del tid åt samtal med forskningsfinansiärerna om 
hur projektfinansieringen ska gå till i fortsättningen. Ni har väl noterat 
att systemet med 35 % overheadpåslag nu är avskaffat – se min blogg 21 
december. Forsknings- och utbildningspolitiskt kommer mycket att hända 
redan första halvan av våren. Utbildningsdepartement förväntas då lägga 
fram sju olika propositioner för behandling av vårriksdagen. De viktigaste 
handlar om lärosätenas autonomi, lärarutbildningen och anmälnings- och 
studieavgifter. De sistnämnda reformerna är redan nu ganska väl kända 
men det är oklart hur propositionen om en ökad autonomi kommer 
att utformas. Däri ingår också frågorna om befattningsstrukturen vid 
lärosätena. En första signal lär komma redan nu i januari förmodligen i 
form av en departementspromemoria för synpunkter. Internt på Stockholms 
universitet blir det under 2010 naturligtvis arbete med reformen av 
lärarutbildningen, planering för studieavgifter och våra lokalfrågor 
med byggnationer och flyttningar. Det blir ett spännande år, även med 
riksdagsvalet och vad dess utgång kan betyda för högre utbildning och 
forskning.
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29 december 2010

Året som gått
Våren 2010 präglades av regeringens många propositioner i olika frågor 
kring högre utbildning, lärosätenas utökade autonomi, studieavgifter för 
utomeuropeiska studenter, den nya lärarutbildningen, kvalitetsutvärdering 
i grundutbildningen mm. Debatten om ett nytt system för kvalitetsutvär-
dering av grundutbildningen var särskilt intensiv, med Högskoleverket 
och Utbildningsdepartementet på kollisionskurs, vilket resulterade i uni-
versitetskanslerns avgång strax före sommaren. Nu arbetar Högskolever-
ket på att försöka sjösätta ett nytt system enligt regeringens detaljerade 
direktiv. Valrörelsen innebar att frågan om den begränsade lärarledda 
undervisningstiden speciellt inom humaniora och samhällsvetenskap fick 
ett visst utrymme och vi fick också i och med budgetpropositionen ett 
positivt besked om en viss framtida höjning av studentpengen inom dessa 
områden. Utbildningsminister Jan Björklund tog oväntat över ansvaret 
för högre utbildning och forskning, men har börjat bra med att besöka 
en lång rad lärosäten, först av alla Stockholms universitet. Under hösten 
har vi fattat en rad beslut i kölvattnet av ovan nämnda propositioner, om 
att behålla dagens organisation under 2011 men påbörja planeringen för 
en ny organisation 2012, om lärarbefattningarna och en akademisk kar-
riärstege med möjlighet till befordran, om institutionsorganisationen för 
lärarutbildningen, och om studieavgifterna för utomeuropeiska studenter. 
Internt har jag besökt alla institutioner och institut vid humanistisk och 
samhällsvetenskaplig fakultet. Året avslutades med ett bakslag, nej till exa-
mensrätt för grundlärarutbildningen, men vi kommer igen om detta nästa 
år. Jag tackar alla medarbetare för utomordentliga insatser det gångna året 
och önskar er alla ett Gott Nytt År.

3 januari 2011

Året som kommer
God fortsättning! Nästa måndag är allt i full gång igen. Närmast på agen-
dan står arbetet med en ny ansökan om examensrätt i grundlärarutbild-
ningen. Examensrätterna i de nya lärarutbildningarna och HSVs hantering 
av dessa blir säkert ett återkommande tema under hela våren. Internt har 
vi en viktig diskussion om hur Stockholms universitet ska vara organiserat 
från och med 2012. Avsikten är att vi ska besluta om den nya organisa-
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tionen under våren så att vi har hösten på oss för att bemanna olika styr-
organ och ledningsfunktioner. Organisationsfrågan kommer naturligtvis 
upp på rektorskonseljer, prefektmöten och i andra sammanhang under 
våren. Till hösten kommer studieavgifterna för utomeuropeiska studenter. 
Dessa behandlades idag på DNs ledarsida. Slutsatsen är att stipendie-
systemet är alldeles för snålt tilltaget och jag instämmer. Under året men 
kanske framförallt under hösten lär diskussionen om innehållet i 2012 
års forskningsproposition också dra igång för fullt. På min egen agenda 
står närmast besök på naturvetenskapliga fakultetens alla institutioner 
och institut.

27 december 2011

Året som gått
Året 2011 började med intensivt arbete på förnyade ansökningar om exa-
mensrätt i grundlärarutbildningen, vilket också beviljades i början av juni. 
I början av året var det också, åtminstone för mig och ledningskansliet, 
mycket arbete med förslaget till ny organisation, vilken till slut besluta-
des av universitetsstyrelsen i april för att träda i kraft nu vid årsskiftet. 
Personligen fick jag under våren motta två fina utmärkelser, Stockholms 
studentvän från SSCO och hedersledamot av Stockholms universitets stu-
dentkår. Efter sommaren infördes studieavgifterna för de utomeuropeiska 
studenterna och utfallet blev något bättre än väntat även om det är alldeles 
för få utomeuropeiska studenter. Bristen på studentbostäder visade sig 
bli ett stort hinder för att få hit studenter och studentbostadsfrågan har 
äntligen kommit högt upp på den politiska agendan. När jag i början av 
detta år skrev om Året som kommer förutspådde jag att diskussionen om 
2012 års forskningsproposition skulle dra igång för fullt under hösten. 
Där fick jag inte rätt, jag tycker det har talats ganska litet om forsknings-
propositionen, kanske för att förväntningarna är lågt ställda. Den hög-
skolepolitiska debatten har i stället dominerats av regeringens propåer till 
mindre universitet och högskolor att söka samarbete och samgående med 
större universitet, mot bakgrund av kommande sämre tider med indrag-
ningar av grundutbildningsmedel. Stockholms universitet är ett av mycket 
få lärosäten som är i stort sett opåverkat av denna utveckling, eftersom vi 
under flera år varit mycket försiktiga med alltför stor expansion av grund-
utbildningen, och vi kan därför se framtiden an med tillförsikt. Varmt tack 
till alla medarbetare för fina insatser det gångna året och Gott Nytt År.
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2 januari 2012

Året som kommer
God fortsättning! Denna vecka är det fortfarande mycket lugnt i Bloms 
Hus men på måndag efter trettonhelgen drar verksamheten igång med 
morgonmöte med den nya universitetsledningen inklusive de båda nya 
vicerektorerna Anders Karlhede och Astrid Söderbergh Widding. Rek-
torskonseljen sammanträder första gången i Vaxholm lunch till lunch 6–7 
februari. Under 2012 hoppas jag vi ska kunna utveckla samarbetet med KI 
och KTH ännu mer. Jag reser t ex tillsammans med rektorerna för KI och 
KTH till USA i april. I år genomför vi också de sista stegen i integrationen 
av lärarutbildningen då organisationen av de institutioner som arbetar 
med lärarutbildningen fullbordas samtidigt som vi helt lämnar Konrads-
berg. Debatten om högskolornas ställning i Sverige lär fortsätta och mot 
slutet av året kommer nästa forskningsproposition. Rektorsrekryteringen 
vid vårt universitet kommer naturligtvis tilldra sig intresse. En rekryte-
ringskommitté med universitetsstyrelsens ordförande Sten Heckscher i 
spetsen ska snart påbörja sitt arbete. Den 1 februari 2013 går mitt nio-
åriga förordnande som rektor ut, vilket jag inte ser fram emot, men jag 
har lyckligtvis ett helt år kvar.

27 december 2012

Året som gått
Forskningspropositionen och de första resultaten i Högskoleverkets nya 
utvärderingssystem var viktiga händelser år 2012, både positivt och ne-
gativt. Forskningspropositionen med avsevärda höjningar av basansla-
gen får klart godkänt. Flera av lärosätenas utbildningar får underkänt, 
omdömet bristande kvalitet enligt HSVs utvärderingssystem, men utvär-
deringssystemet i sig är också ifrågasatt. Internt på Stockholms universi-
tet har vi infört en ny organisation med vicerektorer för naturvetenskap 
respektive humaniora-samhällsvetenskap i universitetsledningen och dito 
områdesnämnder. Den nya områdesnämnden för humaniora, juridik och 
samhällsvetenskap har väl ännu inte helt funnit formerna för sitt arbete 
men i stort är jag mycket nöjd med hur den nya organisationen fungerar. 
Andra viktiga beslut som vi tagit på Stockholms universitet är att avsätta 
100 mkr till internationalisering och 15 mkr till kvinnliga professorer, att 
ersätta utbildningsbidragen i forskarutbildningen med doktorandtjänster 
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och att inrätta en 4-årig rekryteringstjänst som biträdande lektor med rätt 
att prövas för tillsvidareförordnande. Samarbetet med KI och KTH har 
utökats, bland annat genom en gemensam rektorsresa till USA och en ny 
gemensam Summer School. Och så har vi nu i december flyttat den sista 
verksamheten från Konradsberg till Frescati varmed lärarutbildningen 
från och med årsskiftet ska vara fullt integrerad i Stockholms universitet. 
Tack och Gott Nytt År till alla medarbetare och läsare av denna blogg.

2 januari 2013

Året som kommer
Jag har en månad kvar på mina nio år som rektor och även denna må-
nads kalender är som vanligt i det närmaste fulltecknad med möten av 
olika slag ända fram till och med sista dagen 31 januari. Därefter blir jag 
professor vid Stockholms universitet och kommer att sitta på Spökslottet 
och ägna mig åt en del författande inom botanik mm samt några uppdrag 
som jag åtagit mig bland annat från SUHF, Vetenskapsrådet och Wallen-
bergsstiftelserna. För universitet och högskolor fortsätter turerna kring 
Högskoleverkets kvalitetsutvärderingssystem. HSV ska nu ta ställning till 
om examensrätterna ska dras in eller förlängas för de utbildningar som 
förra året bedömdes ha bristande kvalitet. Vidare får vi se om regeringen 
äntligen kommer med sitt förslag om att de lärosäten som vill ska få an-
söka om att omvandlas till stiftelser. De flesta lärosäten ska också byta 
allmänrepresentanter i sina styrelser från 1 maj. Nomineringar ska tas 
fram av landshövdingen och ytterligare en med lärosätet förtrogen person, 
och för Stockholms universitet har regeringen beslutat att jag ska vara den 
personen. Och så får Stockholms universitet ny rektor från 1 februari. Det 
blir spännande. Lycka till Astrid!
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