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Tal vid vinterpromotionen i universitetsaulan 29 januari 2016 

 

Fru statsråd, 

Fru ärkebiskop 

Fru ordförande i konsistoriet, 

Företrädare i rektorsämbetet 

Rektorskolleger, 

Doctores Honoris causa, 

Doctores Juvenes, 

Pristagare, 

Mina damer och herrar! 

 

I dag öppnar universitetet sina portar för en av sina varmaste 

högtider, nämligen vinterpromotionen. Inom kort kommer 

universitetshuset att genomgå en omfattande men varsam 

renovering och vårpromotionen kommer att förläggas till 

domkyrkan. Om något år öppnar universitetshuset igen, lagom 

till 130-årsjubileet av invigningen. Traditionen med 

promotioner går tillbaka ända till år 1600 men varje promotion 

är unik och speglar det aktuella forskningsläget vid 

universitetets nio fakulteter.  
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Ni unga doktorer som promoveras här i dag har alla på bidragit 

till att Uppsala räknas bland världens hundra främsta lärosäten. 

För mig som rektor är det en glädje att till er framföra 

universitetets hjärtliga gratulationer och lyckönskningar inför 

framtiden. Denna dag är er! 

 

År 2015 har lagts till handlingarna. När vi summerar gläds vi 

särskilt åt att vi har lyckats infria de högt ställda 

jämlikhetsmålen. Under den gångna treårsperioden uppgick 

andelen kvinnor bland de nya professorerna till trettiosex 

procent. Nu är vi i väntans tider på forskningspropositionen 

som aviserats till oktober detta år. Vi förväntar oss att 

regeringen tydligt markerar att Sverige som ledande 

kunskapsnation måste ha universitet i världsklass. En 

nödvändig förutsättning är att regeringens forskningspolitik 

främjar högsta vetenskapliga kvalitet. Det är grunden för 

samarbeten och utbyten med andra globalt ledande forsknings- 

och utbildningsmiljöer, liksom för möjligheten att rekrytera 

lärare, forskare och studenter från hela världen. Så kan vi 

bedriva forskning på högsta internationella nivå och utbildning 

av högsta kvalitet. 
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Före jul skickade vi in vårt inspel med tio rekommendationer 

till regeringen. Höjd andel basanslag, ökad handlingsfrihet och 

stärkt internationalisering är några viktiga frågor för oss 

framöver. Dit hör också arbetet med att förbättra karriärvägar 

för yngre forskare, vilka likt dagens promovendi, skall ta nästa 

steg i karriären. Ann Fust ska vara klar med en nationell 

utredning om en dryg månad. Konsistoriet har avsatt särskilda 

medel för att stimulera vetenskapsområdena att öka antalet 

meriteringsanställningar. Beslut om hur detta skall ske – samt 

att alla med meriteringsanställningar ska få karriärstöd – tog jag 

som rektor i december. Som jag har sagt tidigare, tillhör karriär- 

och kompetensfrågor de viktigaste för vårt universitet 

framöver. 

 

Under vintern har vårt utlåtande över remissen 

Forskningsutvärdering i Sverige (Fokus) tillsänts 

Utbildningsdepartementet. Förslaget innebär att en nationell 

forskningsutvärdering skall införas och ligga till grund för 

framtida resurstilldelning Vi delar inte denna uppfattning.  
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Systemet skulle underminera lärosätenas så viktiga ägarskap 

över kvalitetsfrågorna, ha begränsat värde som underlag för 

kvalitetsutveckling, förnyelse och strategiskt ledarskap vid 

lärosätena, samt vara dyrt och ineffektivt som 

resursfördelningssystem. Vi avvisar Fokus av såväl principiella 

som kvalitetsmässiga och effektivitetsmässiga skäl. 

 

Uppsala universitet har etablerat sig som världsledande 

lärosäte i en allt mer globaliserad kunskapsvärld. Vi vilar inte 

på dessa lagrar; kvalitetsarbetet är en ständigt pågående 

process. Under lång tid har vi hävdat att kvalitetsfrågor är 

lärosätenas eget ansvar. Vi tar detta ansvar! I förra veckan 

fattade jag beslut om att inleda arbetet med en tredje 

egeninitierad kvalitetsutvärdering, KoF 17. Den tar sin 

utgångspunkt i de båda föregående, KoF 07 och KoF 11, men 

tar främst sikte på de processer som är av betydelse för kvalitet 

och förnyelse i forskningen.  
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Ytterligare en utredning är ute på remiss, nämligen Kåre 

Bremers ledningsutredning. Utredningen som helhet väcker 

frågor om vår interna ledning och styrning, om relationen 

mellan kollegialitet och linjestyrning. Bremer framhåller att 

båda behövs men understryker samtidigt att det måste vara 

tydligt vem som gör vad. Vi använder rapporten i våra fortsatta 

interna diskussioner om universitetets lednings- och 

styrningsmodell. Det bästa sättet att långsiktigt försvara den 

kollegiala styrmodell som vi i grunden tror på är att ha en 

levande diskussion om hur den fortlöpande kan utvecklas och 

vitaliseras. Samtalen har redan börjat: i rektors ledningsråd, 

tillsammans med senaten och med våra prefekter. 

 

Universitetets högsta mål är att verka för en bättre värld. Den 

ambitionen har besjälat många av de forskare och lärare som 

tidigare har varit verksamma här. En av dessa var professorn 

och ärkebiskopen Nathan Söderblom, som föddes för precis 150 

år sedan denna månad. 
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Söderblom var en nydanande vetenskapens förkämpe inom 

Teologiska fakulteten och blev berömd som för sitt ekumeniska 

arbete. Han belönades 1930 med Nobels fredspris för sina 

insatser för ökad förståelse över religions- och nationsgränser. I 

dessa dagar, då Europa och Sverige har att hantera en 

flyktingström som saknar motstycke under efterkrigstiden, får 

vi inte glömma detta vårt högsta syfte. Jag är tacksam och stolt 

för det stora engagemang och ansvarstagande som många av 

våra studenter och anställda visar. Universitetet tar sitt ansvar i 

denna svåra situation. 

 

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, scientific and other 

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. 
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Hjärtliga gratulationer riktar vi även till er som i dag belönas 

med medaljer och priser av olika slag. Ni har gjort viktiga 

insatser för universitetet och för Sverige som kunskapsnation; 

den belöning som ni tilldelas är ni väl förtjänta av. 

 

Varmt välkomna till Uppsala universitets vinterpromotion 

2016. Tack för att ni hedrar universitetet med er närvaro. Dixi. 

 


