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Tal  vid  vinterpromotionen  30  januari  2015  

	  

Herr  landshövding,  

Fru  landshövding,  

Fru  ordförande  i  konsistoriet,  

Företrädare  i  rektorsämbetet  vid  Uppsala  universitet  och  vid  Högskolan  på  Gotland  

Herr  Hedersmedlem,  

Rektorskolleger,  

Doctores  Honoris  causa,  

Doctores  Juvenes,  

Pristagare,  

Mina  damer  och  herrar!  

  

Uppsala  universitet  öppnar  denna  vinterdag  sina  portar  för  en  av  sina  varmaste  

högtider,  nämligen  vinterpromotionen.  Det  är  nu  femton  år  sedan  universitetet  

införde  bruket  med  två  promotionsceremonier,  dels  i  januari,  dels  i  maj.  Traditionen  

med  vinterpromotioner  går  dock  tillbaka  ända  till  år  1600.  Mycket  har  hänt  sedan  

dess  men  promotionstraditionen  lever  vidare  och  är  lika  central  i  dag.  Jag  vill  rentav  

hävda  att  doktorspromotionerna  är  ännu  viktigare  i  vår  tid  när  undervisning  och  

forskning  har  blivit  mer  specialiserade.  I  dag  promoveras  doktorer  vid  alla  

fakulteter.  De  är  nio  stycken,  mer  än  dubbelt  så  många  som  på  1930-‐‑talet,  då  

promotionshögtiderna  började  firas  gemensamt  av  alla  fakulteter.  

  

Promotionstraditionen  utgör  i  sig  ett  bevis  på  hur  viktigt  det  är  att  kunna  förena  

tradition  och  förnyelse.  Universitetet  befinner  i  ständig  förändring  och  utveckling.  

Det  är  en  förutsättning  för  att  vi  skall  förstärka  vår  plats  som  ett  av  världens  hundra  

främsta  lärosäten.  Kritisk  självreflexion  är  en  livsnerv  för  akademisk  verksamhet.  

Under  hösten  har  därför  en  intensiv  dialog  därför  förts  på  olika  nivåer  inom  
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universitetet  med  syftet  att  revidera  våra  mål  och  strategier  för  verksamheten.  Jag  

har  med  glädje  och  stolthet  noterat  det  konstruktiva  engagemang  som  har  präglat  

dessa  diskussioner.  Jag  är  övertygad  om  att  vi  har  lagt  ett  fast  fundament  för  vårt  

framtidsarbete.  Vi  ska  vara  en  lokal,  nationell  och  internationell  mötesplats  för  

kunskap,  kultur  och  kritisk  dialog.  Vi  ska  vara  en  integrerad  forsknings-‐‑  och  

utbildningsmiljö,  som  är  öppen  gentemot  det  omgivande  samhället.  Vårt  ledarskap  

och  medarbetarskap  ska  präglas  av  kollegialitet  och  studentinflytande.    

  

Utbildning  och  forskning  ska  i  samverkan  skapa  hållbara  lösningar  på  samhällets  

utmaningar.  Ytterst  är  vårt  syfte  att  verka  för  en  bättre  värld.  Vetenskap  överbryggar  

gränser,  bidrar  till  nyanseringar  och  skapar  tolerans.  Ju  tydligare  vi  är  i  våra  

värderingar  –  integritet  och  kritiskt  tänkande,  öppenhet  och  mångfald,  demokrati  

och  rättvisa  –  desto  mer  vågar  vi  utmana  oss  själva  och  sätta  djärva  mål.    

  

Promotionen  är  en  särskilt  viktig  högtid,  eftersom  den  manifesterar  universitetets  

bredd.  Vi  består  av  nio  fakulteter  men  vi  är  ett  universitet!  Vid  denna  högtid  spänner  

de  framlagda  avhandlingarna  över  vitt  skilda  ämnen,  till  exempel  om  Svenska  

kyrkans  mission  under  efterkrigstiden,  om  Friedrich  Hayeks  juridiska  författarskap,  

om  hur  multipel  skleros,  cancer  och  diabetes  skall  botas,  om  Mocambiques  

förhistoria,  om  maskulinitet  i  samtida  amerikansk  litteratur  och  om  arkeologisk  

genetik  utifrån  DNA-‐‑analys  och  om  vattenkvaliteten  i  svenska  insjöar.  

  

För  mig  som  rektor  är  det  en  glädje  att  till  er  alla  framföra  universitetets  varma  tack  

och  hjärtliga  gratulationer  för  ert  framgångsrika  arbete  och  era  uppnådda  examina.  

Jag  önskar  er  all  lycka  till  i  framtiden  och  jag  hoppas  att  ni  som  kommer  att  verka  i  

andra  sammanhang  ändå  behåller  era  kontakter  med  Uppsala  universitet,  ert  Alma  

mater!  

  



3	  
	  

Vid  denna  promotion  uppmärksammar  vi  särskilt  fysikern  Eva  von  Bahr-‐‑Bergius,  

som  1909  blev  universitetets  andra  kvinnliga  docent.  Hon  var  elev  till  Knut  

Ångström  och  hon  verkade  senare  i  Berlin,  där  världsledande  fysiker  som  Albert  

Einstein,  Max  Planck  och  Lise  Meitner  fanns.  Hennes  egen  forskning  om  gasernas  

absorption  väckte  internationell  uppmärksamhet  men  i  januari  1915,  för  precis  

hundra  år  sedan,  lämnade  hon  universitetet.  Dessbättre  lämnade  hon  inte  

vetenskapen.  Hon  odlade  sina  vetenskapliga  vänskapsband  livet  igenom.  Tack  vare  

hennes  förmedling  kunde  Lise  Meitner  erbjudas  en  tillflykt  i  Sverige  undan  

nazismens  förföljelser.  Hennes  insats  är  ett  gott  exempel  på  betydelsen  av  

internationalisering  och  på  att  skapandet  av  gränsöverskridande  kontakter  kan  bidra  

till  en  bättre  värld.  

  

I  dag  hade  säkerligen  Eva  von  Bahr  blivit  professor  men  ända  fram  till  1920-‐‑talet  var  

kvinnor  genom  lagstiftning  utestängda  från  akademiska  befattningar.  I  hennes  fall,  

och  många  andra,  gick  universitetet  därför  miste  om  kompetenta  forskar-‐‑  och  

lärarkrafter.  Utvecklingen  har  dessbättre  gått  framåt  sedan  dess.  På  alla  nivåer  

strävar  vi  efter  att  göra  arbetsplatserna  attraktiva  för  båda  könen  samt  för  att  erbjuda  

goda  karriärmöjligheter  för  alla  kompetenta  forskare  och  lärare.  Vår  målsättning  för  

perioden  2012–15  är  att  36  procent  av  alla  doktorer  skall  vara  kvinnor,  ett  mål  som  

jag  tror  att  vi  klarar.  Jämställdhet  är  inte  bara  en  rättvisefråga,  det  är  i  högsta  grad  en  

kvalitetsfråga  –  det  får  inte  glömmas  bort.  Uppsala  universitet  ska  vara  en  attraktiv  

arbetsplats  erbjuda  goda  karriärmöjligheter  för  kompetenta  forskare  och  lärare.  

Sedan  den  så  kallade  autonomireformen  2011,  som  gav  oss  ökad  handlingsfrihet  när  

det  gäller  anställningar,  har  en  hel  del  gjorts.  Vi  har  förbättrat  mottagandeservice,  

startar  ledarskapsprogram  för  forskare,  infört  rutiner  för  kallelser  och  för  hantering  

av  anställningar  med  ERC  grants  et  cetera.  Vi  håller  på  med  en  uppföljning  för  att  se  

hur  utfallet  blev.  Det  kommer  garanterat  att  behövas  ytterligare  åtgärder.  Målet  är  att  

skapa  en  karriärstege  som  rätt  balanserar  individens  behovs  av  tydlighet  och  
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förutsägbarhet,  verksamhetens  behov  av  både  långsiktighet  och  flexibilitet  samt  hela  

det  akademiska  systemets  behov  av  rörlighet  och  öppen  konkurrens.  

  

  

Let  me  now  turn  to  our  esteemed  guests:  the  new  doctors  honoris  causa  of  our  nine  

faculties.  We  acknowledge  you  for  your  dedication,  for  your  scholarly  and  scientific  

contributions  and  for  your  honorable  work  that  in  various  ways  have  helped  develop  

our  university’s  education,  science  and  scholarship.  This  is  a  day  of  academic  

celebration  when  we  display  the  truly  international  character  of  our  academy.  As  

guests  of  honor  and  friends  from  near  and  far,  you  represent  that  spirit  and  

character.  

  

Hjärtliga  gratulationer  riktar  vi  även  till  er  som  i  dag  belönas  med  medaljer  och  

priser  av  olika  slag.  Tack  för  era  insatser.  

  

Varmt  välkomna  till  Uppsala  universitets  vinterpromotion  2015.  Tack  för  att  ni  

hedrar  universitetet  med  er  närvaro.  Dixi.  

  

	  

	  


