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Bästa prefekter, föreståndare och avdelningschefer vid Stockholms universitet! 
 
Under 2018 formulerar Stockholms universitet nya centrala strategier för perioden 2019–2022. 
Kopplat till strategiarbetet deltar universitetet i ett internationellt pilotprojekt kring akademiska 
kärnvärden, lett av Magna Charta Observatory i Bologna. 
 
Universiteten står för oberoende kunskapsutveckling och högre utbildning runt om i världen. 
Därigenom fyller de en stor och viktig roll i samhället såväl ekonomiskt som politiskt, kulturellt och 
socialt. Utmaningarna för och trycket på universiteten ökar dock; att universiteten vilar på 
gemensamma grundvärderingar stärker oss i mötet med dessa utmaningar. 
 
Magna Charta Observatory har identifierat fyra fundamentala akademiska kärnvärden: 
• Autonomi 
• Akademisk frihet 
• Rättvisa 
• Integritet 
 
Vid sidan om dessa lyfter Stockholms universitet även fram tre egna institutionella kärnvärden, som 
genom brett deltagande från kärnverksamheten togs fram för ungefär tio år sedan och som beskriver 
vad Stockholms universitet står för: 
• Öppenhet 
• Nyskapande 
• Gränsöverskridande 
 
Som en del i pilotprojektet bjuds härmed samtliga institutioner/motsvarande in till att diskutera dessa 
akademiska och institutionella kärnvärden. Vår önskan är att ni för en diskussion i en form som ni 
själva väljer, samt att ni förmedlar resultatet av era diskussioner på ett sätt som varje rapporterande 
enhet själv väljer till respektive dekan eller förvaltningschef. Resultaten tas av universitetsledningen 
med som en del i det fortsatta strategiarbetet. 
 
Professor Caroline Parker från Glasgow Caledonian University (GCU) är Stockholms universitets 
”ambassadör” i pilotprojektet. I denna film berättar hon hur och varför GCU arbetat med akademiska 
kärnvärden. På su.se/strategier hittar du mer information och bakgrundsmaterial om universitetets 
arbete med strategierna och kärnvärdena. 
På de följande två sidorna finner ni kortfattade definitioner av de kärnvärden som nämns ovan, samt 
några diskussionsfrågor som kan användas som utgångspunkt. 
 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Henrik Cederquist, dekan Naturvetenskapliga fakulteten 
Astri Muren, dekan Samhällsvetenskapliga fakulteten 
Jessica van der Sluijs, dekan Juridiska fakulteten  
Elisabeth Wåghäll-Nivre, dekan Humanistiska fakulteten 
Eino Örnfeldt, förvaltningschef  

https://csp.screen9.com/video?auth=MJf0AogRW6ZVKj_2am41w9tt3u9AhDQvpoH4VGGXPlF6YsVjJRul7P7-1CDysKx4Ijd9UGUoWDHW_FQO8FJ9P0UIINIfIYnQIYuw_JjNT9PvY6-qgLCFazf9wTpHRvZ4h9XGRKDRRMzkRgUsYdzVz_KdkoPqxbmf
http://www.su.se/strategier


 
 
 
 
Definitioner av kärnvärden 
 
Autonomi 
Omfattar universitetets möjligheter att bedriva sin verksamhet utan begränsningar utanför 
universitetet självt. Graden av autonomi kan t.ex. bedömas inom följande områden: 
- Akademiska frågor 
- Organisation 
- Finansiella och fysiska resurser 
- Personella resurser 
 
Akademisk frihet 
Inbegriper möjligheter att fritt bedriva forskning och undervisning, såväl i val av forsknings- och 
undervisningsområden som metoder. För forskningens del inbegrips också möjligheten att publicera 
och sprida forskningsresultat. 
Till skillnad från kärnvärdet autonomi kan begränsningar av den akademiska friheten komma såväl 
utifrån som inifrån universitetet självt. 
Detta värdeord kan förefalla självklart men i en internationell kontext är hoten uppenbara och den 
akademiska friheten är alltså av flera skäl värd att värna och försvara. 
 
Rättvisa 
Kärnvärdena kan sägas omfatta universitetets ambition och vilja till jämlikhet, jämställdhet och 
likabehandling. Det handlar inte sällan om det rena myndighetsperspektivet, till exempel rättssäkerhet 
i myndighetsutövning gentemot olika målgrupper: 
- presumtiva studenter (t ex breddad rekrytering) 
- studenter (antagning och betyg)  
- medarbetare (anställning, arbetsmiljö) 
- allmänheten (offentlighetsprincipen)  
 
Integritet 
Integritet ska karakterisera all verksamhet inom universitetet, inom forskning, utbildning och 
förvaltning. Av särskild betydelse är integriteten inom forskning eftersom forskningen vidgar 
kunskapens gränser och enbart kan granskas av forskare och inte av andra utomstående bedömare.   
• Forskningsintegritet omfattar 

- användandet av ärliga och verifierbara metoder i alla aspekter av forskning – i ansökningar, 
genomförande och utvärdering 

- rapportering av resultat i enlighet med accepterade regler och normer 
- följande av inom vetenskapssamhället accepterade regler och normer rörande bland annat 

forskningsetik 
• Integritet inom utbildning innebär att den ska vila på vetenskaplig grund  
• Universitetets kommunikation ska vara 

- sann och korrekt 
- tillgänglig och öppen 
- trovärdig och begriplig  



 
 
 
Öppenhet 
Stockholms universitet är generöst och välkomnande. Nära kontakter och ett aktivt erfarenhets- och 
kunskapsutbyte med omvärlden präglar verksamheten sedan starten. Universitetet bedriver aktiv 
samverkan på bred front i samhället; i sin utbildning och forskning och genom 
forskningskommunikation, som remissinstans, genom utredningar och medverkan i medier samt 
genom nationella och internationella samarbetspartners och nätverk. 
 
Nyskapande 
Stockholms universitet präglas av nyskapande. Stockholms högskola grundades 1878 med ambitionen 
att förnya de traditionella universiteten i Sverige, och rekryterade bland annat Sveriges första 
kvinnliga professor. Stockholms universitet bidrar till samhällets utveckling och individens 
kunskapsutveckling i ett globalt perspektiv genom utbildning och forskning. Universitetet verkar, i 
samverkan med andra, i den internationella frontlinjen inom humanvetenskap och naturvetenskap. 
 
Gränsöverskridande 
Med en solid bas i traditionella discipliner strävar Stockholms universitet efter att utveckla breda 
samarbeten över gränserna. Universitetets profilområden är i många fall institutions-, fakultets- och 
områdesöverskridande. Forskningscentra och institut spänner över alla dessa gränser och bidrar till 
universitetets tvär- och mångvetenskapliga profil. 
 
 
 
Tänkbara diskussionsfrågor 
1. Hur lever SU upp till kärnvärdena, både de fundamentala och de institutionella? Ge gärna 

konkreta exempel på brister och möjliga förbättringar.  
 

2. Vilken roll spelar SU:s institutionella kärnvärden idag? Vilken roll bör de spela? För vem? 
 

3. Finns det ytterligare värden som särskilt borde beaktas inför arbetet med Stockholms universitets 
strategier 2019-2022? 


