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Rektorsskiftet 2020-12-18 

Hyllning av avgångna rektor Eva Åkesson 

Ärade Åhörare! 

Redan genom att tillträda blev rektor Eva Åkesson historisk. Hon var den 

första att bryta den manliga raden, men även den första från ett annat lärosäte, 

Lunds universitet. Hon kom orädd, stark och målmedveten, förberedd med en 

programförklaring som skulle sätta agendan för hela hennes rektorstid.  

I programförklaringen talade hon om forskning och utbildning av högsta 

kvalitet, utveckling och innovation, att universitetets huvuduppgift är att bidra 

till en bättre värld. Eva Åkesson talade om akademisk frihet, kollegialt 

ledarskap, och dessutom lyfte hon några utvecklingsområden och teman.  Ett 

tema var att bättre utnyttja Uppsala universitets utmärkta förutsättningar  för 

gränsöverskridande initiativ kring komplexa samhällsutmaningar. Dessutom 

berättade hon om de tre ledstjärnor som skulle följas:   

• oavbruten kvalitetsutveckling,

• ständig strävan att utveckla vårt internationaliseringsarbete

• samt ödmjuk medvetenhet om att studenterna är vår framtid.

Den första ledstjärnan var alltså att högsta kvalitet i utbildning, forskning, 

samverkan och innovation skulle vara målet att sträva mot. Kvalitet och 



2 

förnyelse var fortsatt viktiga ledord och även i framtiden skulle det strategiska 

utvecklingsarbetet grundas i utvärderingar.  

Den andra: Att internationalisering skulle vara en strategi för att nå högre 

kvalitet i forskning och utbildning. En viktig poäng i programförklaringen var 

att internationaliseringen alltid måste vara en integrerad del av all verksamhet  

för ett universitet i världsledande ställning. Uppsala universitet skulle spela en 

aktiv roll i det globala samhället och främja utveckling genom att bygga 

långsiktiga relationer.  

Den tredje ledstjärnan handlade om studenterna. De skulle ses som framtida 

ledare, vilka skulle komma att verka i en alltmer globaliserad och föränderlig 

värld. För att rusta dem för deras framtida roller, måste universitetet ständigt 

ompröva och utveckla undervisningsmetoder och ämnesinnehåll. Eva Åkesson 

ville se studenterna som medarbetare i kvalitetsarbetet, och uppmuntrade dem 

att vara aktiva och engagerade inom kårer, studentnationer och föreningar.  

Ett starkt studentinflytande skulle bidra till ett starkt universitet. 

Vid sidan om dessa tre ledstjärnor nämndes även vikten av att Uppsala 

universitet ska vara en attraktiv arbetsplats, där karriärvägarna var tydliga och 

transparenta. Med begreppet ”widening participation” underströks till sist  

att Uppsala skulle vara ett öppet och välkomnande universitet för både 

studenter och anställda, kvinnor och män, oavsett ursprung, bakgrund eller 

läggning.  
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Till stor del har de riktlinjer som slogs fast, redan i detta första tal, följt med 

under åren. Med programförklaringen som grund utmejslade ledningen sin 

gemensamma strategiska agenda, sammanfattat i dokumentet Mål och 

strategier. 

Eva, det universitet du lämnar är ett annat än det du kom till. Att så mycket 

åstadkommits har många orsaker. Ett viktigt skäl är din energi, hur du 

engagerar dig och driver frågor. Att du vässat processerna, krävt bra underlag 

och tydliga arbetsformer. I allt du gjort har du ställt universitetet främst.  

Prorektor Anders Malmberg och du har under hela rektoratet delat uppgifterna 

mellan er i ett framgångsrikt gemensamt ledarskap. I arbetet med studenterna 

har du trivts och en höjdpunkt för dig är att få välkomna alla recentiorer. 

Du har varit en utåtriktad och synlig rektor, som har tagit dig an frågor 

kraftfullt. Sociala medier har varit en del av vardagen, men du är inte 

intresserad av rampljuset i sig och väljer gärna bort symbolhandlingar. 

Det ska vara på riktigt, för universitetets bästa och för studenterna.  

Ditt globala fokus har lett till ett ökat engagemang i internationella nätverk.  

Du har varit ordförande i flera och stärkt universitetets roll, både inom och 

utanför Europa. Den senaste framgången är ”Enlight”, där Uppsala universitet 

samarbetar med åtta andra europeiska universitet kring temat hållbara städer 

och samhällen.  
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Ditt porträtt visar dig med en murgröna i handen. Murgröna heter på 

Gotländska Rindi, som också är namnet på studentkåren vid Campus Gotland. 

En viktig händelse under ditt rektorat är samgåendet med tidigare Högskolan 

på Gotland, ett samgående som bildar skola om ordvitsen tillåts. Idag är det 

många som sneglar på framgången med intresse.  

Det är också på Gotland du skapat en ny tradition. Du har ridit genom staden 

till recentiorsmottagningen. En tradition jag inte är helt bekväm med att följa. 

Vi får väl se.  

Du har forsränt på Sista april och enligt uppgift stage-divat under minglet i 

Almedalen. Bakom allt allvar och hårt arbete finns en lekfullhet som många 

vittnat om.  

Det kommer inte att bli lätt att följa ditt exempel, men på några punkter kan 

universitetet känna sig tryggt. Förändringen blir inte så stor på den akademiska 

sidan; kemisk fysik och fysikalisk kemi ligger trots allt nära varandra. En 

annan trygghet finns i namnet. Jag ansluter mig som den tredje Anders till din 

företrädare Hallberg och prorektor Malmberg.  

Jag vill passa på att tacka för överlämningen och alla goda diskussioner.  

Du har delat med dig av din stora erfarenhet, det har varit allvar, men också 

med många glimtar i ögonen. Jag känner mig så väl förberedd som jag kan bli 

inför denna stora och krävande uppgift. Du har verkligen gjort allt du kunnat 

för att sätta mig in i arbetet.  
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Nu önskar jag dig stort lycka till och vill tacka dig å hela universitetets vägnar. 

Jag har under samtalen med dig fått en fördjupad insikt om att det att leda ett 

universitet är en övning i lyhördhet, konsekvensanalys, ödmjukhet och mod.  

Redan nu förutspår jag att jag ibland kommer att känna igen mig i filosofen 

Nalle Puhs ord:  

Ju mer han tänkte, desto mer kände han, att det finns inget riktigt svar 

Jag ber dig nu träda fram för att genom mig, från Uppsala universitet,  

som tackgåva mottaga 1924 års Gustaf Adolfsmedalj i kedja, i enlighet med 

konsistoriets beslut av den 30 september. Du kommer även att få mottaga en 

festskrift tillägnad dig och avspeglande den förflutna rektorstiden.  


