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STOCKHOLMS UNIVERSITET I HUVUDSTADEN  
– ETT STADSHISTORISKT SAMVERKANSEXEMPEL  

2019 är ett särskilt märkesår genom 100-årsjubileet för Stads- och 

kommunhistoriska institutet. Institutets uppdrag är nationellt, med ett 

övergripande ansvar för svensk stads- och kommunhistoria och med ett 

särskilt samverkansuppdrag. Genom dess organisatoriska placering vid 

Historiska institutionen vid Stockholms universitet kan det dock vara värt 

att erinra sig att just Stockholms universitets historia sedan begynnelsen 

varit intimt sammanflätad med Stockholms stad. Med detta som exempel 

vill jag här kort reflektera över betydelsen av samverkan mellan stad och 

högskola. Det är nämligen en händelse som ser ut som en tanke att Stads- 

och kommunhistoriska institutets jubileum sammanfaller med 150-

årsjubileet för Högskoleföreningen, den sammanslutning som tog initiativ 

till en högskola i huvudstaden, vilket resulterade i grundandet av 

Stockholms högskola 1878.  

Detta var dock inte första gången som visionen väckts om att etablera 

en akademisk verksamhet i huvudstaden. I sin historik över universitetets 

samhällsvetenskapliga fakultet skriver tidigare dekanus Mats Danielson 

om olika sådana historiska försök. Där fanns Collegium regium, ”ett slags 

högskola som af Johan III år 1576 upprättades i Stockholm”, som det 

heter i Nordisk Familjebok i 1906 års utgåva. Detta blev möjligt under en 

tid då verksamheten vid Uppsala universitet till stora delar var vilande, och 

kollegiet – som även gick under namnet Academia Stockholmiensis – 

kom följaktligen också att upphöra i och med nystarten i Uppsala under 

1500-talets sista decennium. Under 1700-talet etablerades de kungliga 

akademierna i huvudstaden, vilket vitaliserade dess akademiska liv. 

Under 1820-talet väcktes dock på nytt tanken om en högskola i 

huvudstaden, och tanken var först att flytta verksamheten från Uppsala. 

Detta förverkligades dock aldrig, dels med utgångspunkt i ekonomiska 
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argument – det skulle exempelvis bli dyrare (och dessutom mer distra-

herande) för studenter att bo i Stockholm – och dels med argumentet att 

närheten till regeringen skulle kunna äventyra den akademiska friheten. 

Ett antal specialiserade högskolor, bland annat Kungl. Karolinska medico-

chirurgiska institutet och Teknologiska institutet – idag Karolinska 

Institutet och KTH – grundades dock under 1800-talets första decennier.  

Men detta var inte nog, ansåg många. Pia Bjerén Fürstenbach beskriver 

i Högskoleföreningens jubileumsskrift initiativet till grundandet av Hög-

skoleföreningen, som togs av ett antal personer, 76 till antalet. Den 14 

oktober 1869 undertecknade de ”Inbjudning att lemna bidrag till upprätt-

ande af en Högskola i Stockholm”, varefter föreningen formellt konsti-

tuerades den 20 oktober. Uppslutningen var bred: bland undertecknarna 

fanns företrädare för akademiska institutioner, för riksdagen och stads-

fullmäktige, för industrin, småföretagarna, bankväsendet, militären och 

prästerskapet. 

Ett centralt argument är ”nationens politiska och sociala lif ”, för-

ändringen ”i vårt samhällsskick som kallat medborgare af alla klasser att 

deltaga i de offentliga angelägenheterna”, varmed åsyftas bland annat 

förändringen i den kommunala organisationen 1863, då bland annat 

stadsfullmäktige infördes. Ett annat argument var de många akademierna 

och existensen av flera högskolor och läroverk ”utan närmare beröring med 

hvarandra” – ”hur mycket mera skulle ej denna [verksamhet] vara, om i 

hufvudstaden funnes en högskola, som kunde bilda ett samband dem 

emellan och förena krafterna”.  

Med facit i hand kan man konstatera att högskolan blev verklighet – 

och att, med 2019 års överenskommelse om universitetsalliansen 

Stockholm Trio, mellan Karolinska Institutet, KTH och Stockholms 

universitet, den ursprungliga visionen åtminstone till dels har förverkligats. 

Bland orsakerna till att denna överenskommelse träffats fanns lärosätenas 

internationella synlighet – flera internationella samarbeten omfattar 

samtliga tre universitet, som gemensamt bildar en komplett akademisk 

miljö – men i lika hög grad den lokala och regionala synligheten. I 

huvudstaden blir universiteten inte på långt håll så dominerande som i 

mindre städer – på gott och ont. I en mindre universitetsstad har det till 

exempel kunnat anföras att regionen har tusen problem men bara ett svar: 

universitetet.  
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Frågan om lärosätenas synlighet i huvudstaden är samtidigt inte ny. 

Redan under 1940-talet grundades Stockholms akademiska rektors-

konvent, som förutom de tre stora universiteten även innefattar Handels-

högskolan, en företrädare för de konstnärliga högskolorna, samt alltsedan 

dess grundande även Södertörns högskola. Den ursprungliga tanken med 

rektorskonventet var att skapa gemensamma promotionshögtider för 

stadens lärosäten. Idag fyller det en helt annan funktion som akademiskt 

nätverk – men värt att märka i sammanhanget är att finansborgarrådet, 

jämte landshövdingen, regelmässigt inbjuds till nätverkets sammankomster. 

Sedan några år har Stockholms universitet också ett nytt sam-

arbetsavtal med Stockholms stad, som i själva verket bara befäster en helt 

grundläggande relation, äldre än högskolan själv. Avtalet omfattar ett antal 

projekt, exempelvis Social hållbarhet, som innefattar samarbete mellan 

socionomutbildningen och socialförvaltningen, i syfte att både bidra till 

bättre arbetslivsanknytning i utbildningen och en förbättrad arbets-

situation i stadens verksamheter. Utöver detta avtal samverkar dock 

universitetet och staden även på många andra arenor, inte minst inom 

lärarutbildningarna.  

Därtill deltar universitetet också i en rad andra fora där staden är part. 

Stockholms akademiska forum, som grundades av rektorskonventet som 

ett bredare nätverk där samtliga 18 lärosäten i huvudstaden deltar, utgör 

också ett etablerat samarbete med staden som syftar till att profilera 

Stockholm. Stiftelsen Vetenskapsstaden grundades i syfte att främja 

utvecklingen av livsvetenskaperna och stärka Stockholms konkurrenskraft 

på detta område, men arbetar idag också bredare med exempelvis 

kommunikationer mellan Stockholmsuniversiteten. Open Lab, ett 

samarbete mellan de tre stora Stockholmsuniversiteten, Södertörns 

högskola, staden, regionen och länsstyrelsen, har till syfte att erbjuda en 

tvärvetenskaplig arena för att bidra till social innovation och lösa olika 

problem i stad och region – alltifrån konkreta parkeringsproblem till 

stadsutveckling i bredare bemärkelse. Allt detta bidrar också i vid 

bemärkelse till att öppna universiteten gentemot stad och samhälle – och 

att för staden aktualisera de möjligheter som erbjuds genom starka 

universitet.  

Med dessa korta rader har jag, med Stockholms universitet och huvud-

staden som exempel, velat visa hur samverkan mellan stad och universitet 
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är av grundläggande betydelse för samhället. De samarbeten jag nämnt 

handlar till stora delar om framtiden. Stads- och kommunhistoriska 

institutets uppdrag handlar tvärtom om historien, och omfattar främst den 

förmoderna stadshistorien. Icke desto mindre är dess existens av största 

betydelse även för de framtidsinriktade samarbeten som bedrivs idag. Dess 

forskning är av största relevans för att förstå såväl olika svenska städers 

specifika historia som de mer allmänna frågorna om städernas historia för 

individens och samhällets omvandling och utveckling. Endast genom att 

förstå historien kan vi forma framtiden.  

Stockholms universitet är stolt över sitt värdskap för Stads- och 

kommunhistoriska institutet, och ser fram mot en fortsatt framgångsrik 

utveckling för dess verksamhet. 

 

Astrid Söderbergh Widding 

Rektor, Stockholms universitet 
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