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Tal vid vinterpromotionen i universitetsaulan den 31 januari 2020 
 

Fru Ärkebiskop, 

Herr Landshövding, 

Rektorskolleger och företrädare i rektorsämbetet, 

Herr ordförande i konsistoriet, 

Herr Hedersmedlem 

Doctores Honoris causa et Doctores Juvenes  

Pristagare, 

Kolleger, Studenter, 

Mina damer och herrar, 

 
 

Välkomna hit till vår vackra aula och till vinterpromotionen som  

20-årsjubilerar i år. Ett särskilt välkomna till våra promovendi, 84 doktorer efter avlagda prov, 

17 hedersdoktorer samt 13 pristagare. 
 

Welcome also to our international guests. The part of the auditorium where Swedish is 

not the native language is steadily expanding. Our doctoral students from other 

countries become more numerous with every passing year. And anything that happens 

anywhere in the world will affect us. We are an international university where the 

boundaries of knowledge have nothing to do with the lines on a map. Needless to say, in 

accordance with our Language Policy, we have made sure that my speech, which will 

continue in Swedish, is available in translation.  

 
Strax före jul fastställde konsistoriet universitets nya Mål och strategier. De handlar mer om 

målen i sig – vad universitetet vill uppnå och varför – än om hur målen ska uppnås. Det är ett 

medvetet val. För ansvaret att skapa förutsättningar för utbildning och forskning av högsta 

kvalitet och relevans och att stärka vår förnyelseförmåga vilar på hela universitetet. 

Konkretiseringen av strategin hör hemma på verksamhetsnära nivå, inom vetenskapsområden, 

fakulteter och institutioner.  

Detta förutsätter ett gemensamt ansvarstagande genom kollegialt engagemang, 

medarbetarskap respektive aktiv studentmedverkan.   Jag hoppas att alla vill bidra till att 

förverkliga våra Mål och Strategier. Vi klarar detta tillsammans. 
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För två veckor sedan träffade jag dagens promotorer. Då frågade jag dem vilket budskap de 

tyckte att jag skulle framföra till er – dagens promovendi – i mitt välkomsttal här i aulan.  

Jag fick flera uppmaningar och kloka ord att förmedla till er här idag:  

• Ni ska bevara och bevaka vetenskapens trovärdighet. Universiteten är beroende av 

tillit.  

• Ni ska stå upp för grundläggande etiska principer och demokratiska värderingar.  

• När individualism kan uppfattas som dagens religion och du stressas över att finna din 

egen väg; kom ihåg att du blir dig själv i samspel med andra. 

• Dessutom: Känn stolthet över att Uppsala universitet är ert Alma Mater.  

På mina axlar vilar rektorskedjan som skänktes till universitet av Oscar den andre år 1877. 

Kedjan länkar samman våra fakulteter precis som de nio promotionerna länkas samman i den 

här högtiden. Detta visar hur ni alla ingår i ett sammanhang som bildar en helhet – 

universitas – ett universitas magistrorum et scholarium – en samling av mästare och 

lärjungar.  

 

Genom denna ceremoni blir ni alla en del i Uppsala universitets kedja, föralltid länkade hit 

genom ert arbete och engagemang. Era promotorer ger en sista handledning när de med 

varsam hand leder er över parnassen. Ni tar steget in bland mästarna. Då går ni från ett före 

till ett efter. 

Behåll er nyfikenhet, behåll ert kritiska öga, var lojala mot kunskapen och sanningen och håll 

ert Alma Mater nära hjärtat.  

 

Gör ni det, mina vänner, verkar ni i linje med universitetets högsta mål: att bidra till en bättre 

värld.  

 

För att universitetet ska kunna fortsätta utvecklas krävs även insatser från politiken. I inspelet 

till regeringens kommande proposition lyfte vi fram vad som behövs för att ge lärosätena 

bättre förutsättningar och hur forskning av högsta kvalitet och relevans kan stärkas. Större 

rådighet och skydd för utbildningens frihet krävs. Jämfört med andra europeiska länder har 

svenska lärosäten begränsad autonomi och det hindrar oss från att agera för utbildningens och 

forskningens bästa. 
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Tillsammans med rektorskollegor från merparten av de stora svenska lärosätena, företrädare 

för några av Sveriges ledande företag och forskningsfinansiärer skrev vi på UNT-debatt i 

december om vikten av en kraftfull forskningssatsning för Sverige och en hållbar framtid. En 

nationell strategi för forskningsinfrastruktur är nödvändig för att skapa långsiktighet i 

satsningarna, tydliggöra ansvar och säkerställa bättre samordning, tillgänglighet och 

samutnyttjande.  

 

Vi fortsätter att tillsammans med våra studenter verka för att produktivitetsavdraget ska tas 

bort. Kunskap tar tid. Precis som en av era promotorer ville förmedla till er. Ta med er den 

insikten.  

 

Nu vill jag tacka er, nya doktorer för era insatser. Jag vill tacka pristagarna för ert enastående 

arbete och naturligtvis dagens hedersdoktorer som genom er vänskap och ert engagemang 

stärker vårt universitet ytterligare. Med dessa ord önskar jag er alla varmt välkomna till 2020 

års vinterpromotion.  

 

DIXI 


