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Tal av rektor, prof. Eva Åkesson vid professorsinstallationen i universitetsaulan den 16 

november 2018 

 

Fru Ärkebiskop 

Herr Landshövding 

Herr rektor 

Företrädare i rektorsämbetet 

Professores installandi 

Pristagare 

Kolleger och studenter 

Ärade högtidsförsamling 

 

Välkomna till 2018 års professorsinstallation samt utdelningen av Hjärnäpplet och 

Pedagogiska priset här i vår vackra universitetsaula.  

 

Ladies and gentlemen, welcome to Uppsala University’s Grand Auditorium. We are 

assembled here today for the 2018 Inauguration of Professors and the presentation of two of 

the University’s prestigious prizes, the Uppsala University Innovation Prize ‘Hjärnäpplet’ and 

the Distinguished Teaching Awards. I will hold this speech in Swedish, but you should find 

an English translation nearby. 

 

Kära pristagare. Vi firar och uppmärksammar er idag eftersom ni är förebilder för oss alla och 

viktiga representanter för vårt universitet.  

 

Genom pedagogiska priset understryker vi att undervisning är universitetets primära uppgift 

och att utbildning och forskning går hand i hand hos oss. Ni som mottar årets pris har var och 

en stimulerat våra studenters nyfikenhet och lärande genom excellent undervisning. Dessutom 

delar vi ut Hjärnäpplet. Detta pris, som i år firar tioårsjubileum, kopplar samman forskning 

med innovation och nyttiggörande och visar att samverkan tar sig många uttryck vid vårt 

universitet.  

 

Vid dagens högtid ska vi installera 45 nya professorer, och jag vänder mig nu till er, kära 

Professores installandi: 
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Vad innebär det att bli – och att vara – professor? 

I dag träder ni in i den krets som besitter den högsta graden av vetenskaplig och pedagogisk 

skicklighet. Var och en av er har spetskompetens inom ert ämnesområde och ni är också en 

del av den helhet som vårt breda universitet utgör. Er utnämning är ett resultat av hårt arbete 

och er förmåga att berika era vetenskapliga fält. Dagens ceremoni markerar er roll som 

företrädare, förebilder och förespråkare för era ämnen och vårt universitet. I samtliga dessa 

roller förväntar vi oss mycket av er.  

 

Målen är högt ställda och våra gemensamma värderingar är tydliga. Vi ska vara en 

kunskapskälla för hela samhället – här hemma och globalt. Vårt universitet ska erbjuda alla 

studenter undervisning i vetenskapens absoluta framkant. Ni – nya professorer – ska utbilda 

framtidens förebilder. Samtidigt ska ni minnas universitetets alla pionjärer, nobelpristagare, 

innovatörer och gränsöverskridare. Men glöm inte att ha självförtroende nog att följa er egen 

väg.  

 

Med frihet följer också ansvar. Er uppgift är att värna förtroendet för vårt universitet genom 

att alltid iakta god vetenskaplig sed och sträva efter högsta kvalitet i forskning och 

undervisning. Det förväntas av Uppsala universitet och dess professorer.  

 

Vad är det då för universitet ni ska verka vid? 

Uppsala universitet är Sveriges första universitet och har högt anseende såväl nationellt som 

internationellt. Våra Mål och strategier, som vi just nu reviderar, ska säkerställa att vårt 

universitet är öppet för omvärlden och samtidigt bibehåller hög integritet.  

 

Ni kommer alla verka inom någon av våra nio fakulteteter. Min uppmaning till er är att 

utnyttja universitetets vetenskapliga bredd. Samarbeta med varandra. Integrera utbildning, 

forskning och samverkan. Tillsammans kan ni ta stora grepp över ämnesgränserna.  

 

En förutsättning för att ni ska lyckas är ändamålsenlig infrastruktur. För en månad sedan togs 

första spadtaget för utbyggnaden av Ångströmlaboratoriet. Det blir 30 000 nya kvadratmeter 

för forskning, och undervisning i en byggnad som kan härbärgera en växande och 

framgångsrik verksamhet.  
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Humanistiska teatern har blivit en kreativ mötesplats över ämnesgränserna. Där sätts ljuset på 

samhällets stora frågor genom att våra forskare bidrar med sin kunskap i debatten.  

 

I projektet Utvecklingsplan 2050 analyserar vi universitetet ur ett framtidsperspektiv. Hur ska 

universitetet ta plats i ett växande Uppsala – och för den delen i Visby?  

 

För att underlätta och skapa förutsättningar behöver ni breda kontaktytor, inte bara lokalt utan 

även globalt. Uppsala universitet deltar i flera internationella samarbeten och nätverk. U4 firar 

i dagarna tioårsjubileum. Inom nätverket förbereder för närvarande en ansökan till 

pilotprojektet European Universities, tillsammans med Tartu universitet. Redan efter två år 

som medlemmar i Guilden kan vi konstatera att vår påverkansmöjlighet i Bryssel har ökat 

markant. Vi samarbetar alltmer med andra svenska lärosäten. Två exempel är Sasuf i 

Sydafrika och Mirai i Japan.  

 

Vad är det för tid, ni nya professorer ska verka i? 

 

Vi står inför stora utmaningar. FN:s globala hållbarhetsmål sammanfattar detta väl. Som 

professorer har ni både ansvar och makt att med vetenskapens hjälp bidra till en bättre värld.  

 

Allt oftare hörs röster som på olika sätt vill begränsa forskningens innehåll och utformning. 

När andra reser murar ska vi bygga broar. Tillsammans ska vi värna akademisk frihet, 

tolerans och respekt. Det är vårt uppdrag.  

 

Nya professorer, pristagare, mina damer och herrar – varmt välkomna till 2018 års 

professorsinstallation vid Uppsala universitet.  

 

DIXI 


