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Tal vid professorsinstallationen i universitetsaulan den 15 november 2013 

Rektor Eva Åkesson  

 

Herr landshövding 

Företrädare i rektorsämbetet 

Nya professorer och pristagare 

Mina damer och herrar! 

 

Välkomna till årets professorsinstallation och utdelning av Hjärnäpplet och Pedagogiska 

priser 

 

Nya professorer! Ni är hjärtligt välkomna till Uppsala universitet, som denna dag gratulerar er 

till att ha uppnått den högsta akademiska lärarpositionen. För en del av er är denna miljö 

hemtam, kanske har ni varit här redan som studenter, för andra är det första gången som ni 

inträder i detta praktfulla rum. Jag hoppas att ni känner atmosfären härinne, den är högtidlig 

men rymmer samtidigt mycket värme.  

 

Ni tas emot som professorer vid ett brett universitet. Våra nio fakulteter erbjuder en 

mångfasetterad intellektuell gemenskap och oändliga möjligheter till gränsöverskridande, 

kreativa utbyten. Vi är ett universitet i framgång och förvandling! Jag gratulerar er och önskar 

er all lycka med det ansvarsfulla uppdrag ni nu är i färd att påbörja i en föränderlig och 

alltmer globaliserad värld. På ett helt annat sätt än forna tiders professorer kommer ni att ta 

emot studenter och doktorander från andra länder och världsdelar. De studenter som ni 

utbildar kommer att ha hela världen som arbetsfält. Möjligheterna är stora men det fordrar att 

ni går ert arbete till mötes med öppet sinne och vidgad blick. Jag hoppas att ni känner både 

ödmjukhet och stolthet inför det arbete som väntar. 

 

Våra förväntningar på er är stora. Sakkunniga granskare har vitsordat er vetenskapliga 

förmåga och er pedagogiska skicklighet, liksom er förmåga att förnya forskning och 

utbildning. Ni motsvarar alltså våra högt ställda krav och vi ser med tillförsikt fram emot er 

kommande verksamhet. Det blir er uppgift att forma morgondagens universitet. Det är ni som 

ska föra vidare traditionen av förnyelse. 
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Ni blir professorer i en tid då universiteten undergår stora förändringar. Jag tänker inte minst 

på höstens livliga diskussion kring förslaget att omvandla universitet till högskolestiftelser. Vi 

har länge efterfrågat mer autonomi. Men det aktuella förslaget var ofullständigt och behäftat 

med flera brister. Det är bra att det har dragits tillbaka. 

 

Samtidigt ser vi fram emot en fortsatt aktiv process och bred dialog kring autonomifrågan. Problemen 

med dagens myndighetsform måste tas på allvar om Sveriges bästa forsknings- och utbildningsmiljöer 

ska kunna fortsatta att utvecklas mot sina högt ställda mål. Vår självständighet och handlingsfrihet är 

begränsad i jämförelse med många andra europeiska länder. Tillsammans måste vi finna former för att 

kombinera vitaliserad kollegialitet, stärkt akademiskt ledarskap och vidgat deltagande. Med en rätt 

förvaltad autonomi skapas långsiktiga förutsättningar för Uppsala universitet att hävda och utveckla 

akademisk integritet, vetenskaplig excellens och utbildning av högsta kvalitet – till största möjliga 

nytta för samhället. Vår strävan efter autonomi utgår från respekt och självförtroende – vi kan, vi vill 

och vi är beredda att ta ansvar. 

 

Temat för årets installationsskrift är fred och fredsforskning. Omslaget pryds av konstnären 

Bror Hjorths affisch till en antikärnvapendemonstration 1963. Bilden påminner oss om vårt 

ansvar och om att forskningsresultat och vetenskapliga framsteg kan ställa till med stor skada 

om de används på fel sätt eller för tvivelaktiga syften. Jag är själv kemist och vi talar ofta om 

multiple uses of chemicals, hur kemi och kemikalier kan användas på olika sätt, för olika 

syften. I det sammanhanget kan jag tycka att Thomas Thorilds evigt omdebatterade devis över 

aulaingången faktiskt har något att säga oss, även i vår tid. Den påminner oss om att det 

faktiskt finns något som är rätt, nämligen försvaret av humanism och mänskliga rättigheter – 

vilket är fundamentet i vår ständiga strävan efter att bidra till en bättre värld. 

 

Dagens högtid omfattar inte bara professorsinstallationen. Vi gratulerar också mottagarna av 

Hjärnäpplet och Pedagogiska priset. Hjärnäpplet, Uppsala universitets innovationspris, delas 

för första gången ut i detta sammanhang. Det är rätt sammanhang, tycker jag. Priset 

understryker vikten av forskningens samverkan med det omgivande samhället och den nytta 

som kommer därur. Pedagogiska priset påminner oss om det självklara: att utbildningen är en 

av våra huvuduppgifter. Vi har goda lärare och samhället har behov av välutbildad arbetskraft, 

därför har jag i olika sammanhang beklagat att antalet utbildningsplatser minskar. Vi ska inte 

glömma att undervisning under hundratals år faktiskt var den avgjort viktigaste uppgiften för 
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universiteten. Forskningsuniversitetet infördes av Humboldt och slog igenom i Sverige först 

med 1852 års universitetsstatuter. I dag är den en självklarhet att forskning och undervisning 

går hand i hand. Pedagogiska priset visar att Uppsala universitet står väl rustat.  

 

Varmt välkomna till professorsinstallationen och utdelningen av Hjärnäpplet och Pedagogiska 

priset! 

Dixi 


