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Abstract 

Carl Flygare: Uppsalas nya civilingenjörer: Bildning för (det tekniska) livet. Uppsala universitet: Inst. för 

idé- och lärdomshistoria, C-uppsats, vårtermin, 2019. 

 

This study aims to describe and analyze how the development of technology and social change 

came to influence the Faculty of Science and Technology which during the fall of 2000 launched 

two new master programs in engineering. These programs were of a new kind where elements 

which traditionally had not been a big part of such education made up a uniquely large part of the 

content. The ambition is to show how and why these elements came to be increasingly sought, and 

what they consisted of. To do this a study of meeting protocols from the elementary education 

committee within the Faculty from the years before the programs started was made. With these 

protocols the goal was to, from a perspective of technological development and social change, 

analyze how the contents of these programs were discussed. This was also connected to a 

perspective of education and learning – what should be taught during education and why? 
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Inledning 

Bildning och utbildning är två snarlika ord, men som inte riktigt betyder samma sak. Medan 

utbildning brukar ses som skolans, eller universitetets, angelägenhet kan bildning betraktas som ett 

resultat av frivilligt lärande eller något som utvecklats under utbildningens gång. Som exempel på 

det sistnämnda består en ingenjörsutbildning av en serie kurser (i t.ex. kemi, fysik, matematik) vars 

allmänna faktainnehåll studenter förväntas ta sig an och kunna tillämpa på specifika problem. Men 

att tillämpa generella kunskaper på unika problem förutsätter inte sällan att hänsyn måste tas till 

vilka humanitära och samhälleliga konsekvenser som följer av olika problemlösningar, vilket i sin 

tur kräver omdömesförmåga. Och det är här som bildningen kommer in. Ett illustrativt exempel 

på när utbildningens och bildningens innehåll sammanfaller inryms i följande fråga, som en 

nyutexaminerade civilingenjören kan tänkas fråga sig själv: ”Vad kan jag egentligen? När och hur 

ska jag använda mina kunskaper i det enskilda fallet?" 

 Hur kan bildning mer precist förstås utifrån den förvirrande civilingenjören? Ellen Key skrev 

i sin välciterade Själamorden i skolorna från 1888 att bildning är det vi kommer ihåg när vi glömt vad 

vi lärt oss. En annan person som funderat över samma fråga är Ingemar Hedenius, som menade 

att en person inte är bildad därför att han vet så mycket utan därför han reagerar som en bildad 

människa.1 Key och Hedenius är exempel på tolkningar av bildning vilka aktualiserar frågor om 

utbildningars innehåll och tilltänkta mål. En person som citerat Key för att påvisa hennes kritik av 

sin samtida skola – och dess överdrivet faktabaserad syn på kunskaper – är idéhistorikern Ronny 

Ambjörnsson som i en sammanfattande kommentar beskrev syftet med utbildning på följande 

sätt: ”Målet är bildning, det vill säga insikter som blivit till en del av personligheten och där yttrar 

sig som självständigt omdöme.”2 Hedenius, å andra sidan, framhöll att ett kännetecken för den 

bildade var att vara fri och levande i förhållande till det ovissa – att kunna klara sig själv i praktiken 

inför det nya och okända – skulle man kunna säga. Key och Hedenius har en gemensam 

beröringspunkt i diskussionen om utbildningar vilket Ambjörnsson lyfter fram – självständigt 

omdöme.  

 Innehållet i utbildningsdiskussioner varierar över tid. Min premiss är att den accelererande 

tekniska utvecklingen under 1980- och 1990-talet bidrog till en samhällsövergripande 

händelseutveckling mot, vad som enkelt uttryck kan betecknas som, informationssamhället. En 

tidig nationell reaktion på denna samhällsförändring var teknikämnets införande som obligatoriskt 

                                                 
1 Ingemar Hedenius, Tro och vetande (1949), Fri tanke (Stockholm 2009). 

2 Ronny Ambjörnsson, Ellen Key: en europeisk intellektuell, Bonnier (Stockholm 2012), 171. 
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skolämne i grundskolan 1980. Men även andra reaktioner och debatter uppstod, ett par korta och 

relaterade exempel är Universitets- och högskoleämbetet som under 1980-talet publicerade ett par 

rapporter om en ”kris” i civilingenjörsutbildningen medan det från internationellt under tidigt 

1990-tal hävdades att teknisk undervisning sedan andra världskriget haft ett i ökande grad ensidigt 

fokus på rent matematiska och analytiska inslag.3 Den informationsteknologiska utvecklingen ledde 

under det senare 1990-talet till vad som kallats för ”IT-boomen” vilket gjorde vardagslivet mer 

utmanande för människor när det gällde att uppnå självständigt omdöme i sakfrågor i allmänhet 

och för ingenjörer i synnerhet. Detta eftersom ingenjörer huvudsakligen arbetar med tekniska 

lösningar och förväntas vara verksamma i arbetsmiljöer som både tilltagande växt på djupet 

(tekniska kunskapskrav) över tid men under 1990-talet även snabbt på bredden, d.v.s. en social 

utveckling mot miljöer där även icke-tekniker fanns vilka de förväntades kunna kommunicera med 

på ett fungerade sätt. Direkt i tid anknutet till det var NyIng-projektet som startade 1998 som ett 

nationellt arbete i Sverige för att bidra till en förnyelse av ingenjörsutbildningarna.4 

 Ambitionen med studien är att visa på hur ovanstående förväntningar och krav diskuterades 

inom Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Grundutbildningsutskott vid Uppsala universitet och 

resulterade i något nytt som inte tidigare existerat: civilingenjörsprogrammet i energisystem samt 

civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle. Inrättandet av utbildningarna skedde i en 

tid där nya element som traditionellt inte ingått i civilingenjörsutbildningarna – d.v.s. icke-tekniska 

aspekter – började diffundera in i utbildningarnas innehållet. Omvärldskontexten för fakultetens 

diskussioner var minst sagt komplex. Samtidigt som tekniken blivit en självklarhet i människors 

vardag är den också något av det mest ovissa att förutsäga beträffande vad den kommer att kunna 

erbjuda i framtiden; tekniken utvecklas av människor vars tillämpning av den reser nya krav i ett 

alltmer teknifierat samhälle – en växelvis verkan. I denna dynamiska process spelar gruppen 

civilingenjörer en viktig roll då deras utbildning grundar sig i en tanke om att forma individer som, 

förutom att underhålla det existerande tekniska samhället, även skapar det framtida. 

Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att undersöka förarbetet bakom inrättandet av civilingenjörsprogrammet i 

energisystem (ES) respektive civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhället (STS). Mer 

precist granskas protokoll från den Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens 

                                                 
3 Se UHÄ, Civilingenjörsutbildning i kris: resurser och kvalitet, (Stockholm 1985), och UHÄ, Civilingenjörsutbildningen ur krisen 
– 56 förslag till åtgärder, (Stockholm 1986), samt från internationellt håll Eugene S Ferguson, Engineering and the Mind’s 
Eye, The MIT Press, (London 1992). 

4 Ingemar Ingemarsson, En yrkesroll med nya krav, I Ingela Björck (red.), Vad är en ingenjör?, LTAB Linköpings Tryckeri 
AB (Linköping 1998), 7. 
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Grundutbildningsutskott (GUU) vid Uppsala universitet (UU) med avseende på diskussioner som 

ledde fram till utbildningarnas inrättande, med fokus på innehållet i utbildningarna (i viss mån även 

pedagogiken) och hur det kan tänkas ha influerats av den tekniska och sociala samhällsutvecklingen. 

Som vägledning har följande frågeställningar valts: 

• Vilka behov, motiv och argument anfördes i inrättningsprocesserna av ES och STS? 

• Fanns det några tydliga stridslinjer? 

• Vilka övergripande likheter och skillnader fanns mellan ES och STS? 

Perspektiv 

Studien utgår inte från någon specifik teori, snarare har jag låtit mig inspireras av begreppen 

bildning och utbildning i analysen av materialet. Min utgångspunkt är att det samtidiga inrättandet 

av ES och STS indikerar att den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten under 1990-talet påverkades 

av ett förändrat samhällsbehov beträffande expertkunnande, som inte enbart inbegrep tekniska 

aspekter. Detta skapade motiv för en intern förändring av utbildningsutbudet, och fakultetens enda 

sätt att handskas med detta var att förändra utbudet vilket i detta fall resulterade i två nya 

civilingenjörsutbildningar. Besvarandet av frågeställningarna tillhandahåller tillsammans olika 

infallsvinklar genom vilket det faktiska planeringsarbetet kan blottläggas. Min generella 

utgångspunkt är att föreställningar om vad man ska lära sig för att uppnå självständigt omdöme 

kan analyseras genom att granska diskussioner om utbildningsinnehåll, och när det gäller 

kombinationen teknisk utveckling och samhällsförändring är civilingenjörsutbildningen en ingång. 

Material och metod 

Källmaterialet utgörs nästan uteslutande av mötesprotokoll ifrån GUU mellan 1995–2002 som 

finns vid Uppsala universitetsarkiv (UUA). GUU träffades sex gånger per år, och vid varje tillfälle 

upprättades ett protokoll där varje samtalsämne numrerades med en paragraf tillsammans med en 

sammanfattning och eventuella beslut. Till paragraferna fanns emellanåt bilagor om det som skulle 

diskuteras och eventuellt beslutas, och dessa är studiens bas. Bilagornas innehåll var exempelvis 

tidigare beslut, rapporter, yttranden och uppdrag från olika håll. Utöver det ingår även ett två 

dokument från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU): ett försättsblad till styrelsesammanträde och 

ett styrelseprotokoll. Materialet är rikt på diskussioner om olika ämnen, och i dessa har svar på 

frågeställningarna sökts i fall där ES och STS diskuteras på olika sätt. Det innebär att den 

övergripande metoden är textanalytisk, och detta med fokus på vad som sades snarare än vem som 

sade det. Anledningen är att materialet inbegriper inte bara en mängd ämnen utan även ett stort 

antal aktörer utan en övergripande struktur. Det gör att spår till syftets frågor dyker upp i alla 

möjliga konstellationer med olika rubriker, avsändare och ämnen under de studerade åren. Men 
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denna bredd gör också materialet intressant att studera då inga färdiga kategorier finns. För att 

ytterligare guida studien finns även två metodologiska aspekter: den första strävar efter att finna 

övergripande diskussionslinjer utifrån de analytiska frågorna – alltså teman om innehåll som 

återkommer. Den andra är att dessa teman söks genom en tolkning av bildning och utbildning som 

presenterades i föregående stycke, alltså diskussioner om vad civilingenjörerna i utbildningen skulle 

lära sig för att träda in i sin yrkesroll – och varför. Något kort ska även nämnas om det akademiska 

terminssystemet då vissa poängangivelser förekommer: före den 1:a juli 2007 var en veckas 

heltidsstudier vid ett högre läroverk 20 poäng (p) men efter 30 högskolepoäng (hp).5 

Källdiskussion och avgränsningar 

I inrättningsprocesserna för ES och STS framstår GUU som ett nav för diskussionerna vilket gör 

det till en lämplig plattform att bedriva studien på. Källmaterialet är en mix av protokoll och bilagor: 

informationen i protokollen är mer lättillgänglig och mindre färgad till följd av deras karaktär 

medan den i bilagorna, som utgör den största delen av materialet, är mindre strukturerad. 

 Även avgränsningar krävs för att studien inte ska bli för spretig eller fastna i detaljer. Sedan 

civilingenjörsutbildningens tillkomst för c:a 150 år sedan har den intensivt diskuterats olika nivåer, 

och även om denna historia är intressant kan den inte mer än ytligt behandlas. Således kommer 

enbart ett mindre antal nedslag göras vilka huvudsakligen handlat om icke-tekniska aspekter. Men 

förändring av utbildning förekommer väl hela tiden inom universitetet? Och varför fokus på 

innehåll och pedagogik när det finns flera andra aspekter? Det är sant att universitetets utbildning 

ständigt omdanas och inbegriper fler aspekter som ekonomiska, administrativa, personella, 

mångfald m.m. Men i detta fall var det inte en mindre förändring i ett par kurser utan två helt nya 

civilingenjörsutbildningar som tillkom – dessutom samtidigt. Det är jämförelsevis ett väldigt stort 

projekt, och i inrättningsprocesserna hamnade diskussioner om innehåll och pedagogik frekvent i 

centrum. STS var den första utbildningen i sitt slag i Sverige som av vissa kallades radikal6 medan 

det inifrån UU benämndes djärvt 7 . Men även ES visade på ett nytänkande, och detta ger 

programmen en historisk samhörighet som med sin betoning på system inte funnits tidigare. 

                                                 
5 Det var ett led i den s.k. Bolognaprocessen vilket innebar en anpassning till ECTS (European Credit Transfer System) 
där 1 hp motsvarar 1 ECTS-poäng. Även om antalet ”studieenheter” ökade med 50 % var antalet timmar heltidsstudier 
oförändrat – 40 timmar inklusive självstudier. En termin utgörs av 20 veckor motsvarande 20p/30hp. 

6  Carl Magnus Pålsson, Ombyggnad pågår: Lunds tekniska högskola och ingenjörsrollens förändring, Media-Tryck (Lund 
Universitet, 2003), 341 f. 

7 Jan-Otto Carlsson, Grundutbildningen i teknik och naturvetenskap, I Mattias Bolkéus Blom et al. (red), Ledarskap I förändring: 
Festskrift till Bo Sundqvist, Elanders Gotab (Stockholm 2006), 142. 
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Forskningsläge 

”Högre utbildning är ett instrument för att förverkliga sociala och politiska ideologier i samhället. 

Hur uttalade de är har skiftat över tid” skrev Carl Magnus Pålsson om ingenjörsrollens förändring 

och hur högre teknisk utbildning formats från 1800-talets mitt. Med industri och näringsliv, ofta 

kallade avnämare, som dominerande intressen skapade grundläggande matematik och fysik ett 

fundament för en gemensam yrkesidentitet. Industrins expansion under 1900-talets första 

decennier gav sedermera upphov till krav på ingenjören att träda in i nya roller vilket 

utbildningsinnehållet då inte beaktade.8 Det skapade en grogrund för förändringsdiskussioner, och 

i detta uppstod begreppet ”ingenjörsvetenskap” samt grundandet av Ingenjörsvetenskapsakademin 

(IVA) 1919. Genom att vara tillräckligt vagt kunde begreppet tillfredsställa skilda intressen, 

dessutom tvingades inte utbildningen fast vid en bestämd fördelning mellan ämnen och 

utbildningsmoment.9 Det var början till en öppning mot samhällsvetenskapliga ämnen, och med 

tiden även humanistiska. Dessa aspekter hade dock inte varit totalt frånvarande, exempelvis kunde 

redan 1858 en antydan skymta i ändrade inträdesförordningar hos KTH genom en ökad betoning 

på språk- och allmänkunskaper. Pålsson använde det för att åskådliggöra ett par viktiga konstanter 

i ingenjörsutbildningens utveckling och beskriver hur kritik mot innehållet, ”gärna i termer av 

någon brist i förhållande till det omgivande samhällets fordringar”, ofta lett till förändringar då det 

var det enda sätt på vilket relationen till avnämarna kunde bevaras. Desto mer utbildningssystemet 

kommit fungera efter marknadsmekanismer, i termer av utbud och efterfrågan, desto viktigare blev 

denna anpassning.10 I utbildningssystemets fortsatta ombyggnad fick teknik och naturvetenskap en 

framväxande viktig ideologisk funktion – ingenjören framstod ibland som en symbol för det 

moderna och socialt framåtskridande samhället, även om rollen i perioder granskade kritiskt. 11 

 Humanistiska och samhällsvetenskapliga inslag fanns alltså tidigt i civilingenjörsutbildningen, 

om än inte någon större utsträckning. Under 1940- och 1950-talen skedde dock något som Gunnar 

Richardsons beskrivit i Tekniken och människan i samhället i vilken han lyfte fram Kommittén för 

humanistisk orientering vid teknisk utbildning. Deras avsikt var att anordna föreläsningar vid de då 

tekniska gymnasierna för att motverka en, vad de ansåg, alltför ensidig undervisningen som inte 

gav den kännedom om människan, samhället och livet som ingenjören borde ha. Även om det inte 

var syftet spred intresset sig in i de tekniska högskolorna vilket bidrog till en fortsatt diskussion i 

                                                 
8 Pålsson, 346. 

9 Ibid., 43 f. 

10 Ibid., 37 f. 

11 Ibid., 346–353. 
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efterkrigstiden som inte minst att handlade om skillnader mellan olika akademiska områden där 

frågan om ingenjörens roll, som kugge i maskineriet eller aktiv samhällsmedborgare, blev aktuell.12  

 Richardsson visar hur en bro över gapet mellan humanistiska och samhällsvetenskapliga 

ämnen å ena sidan jämfört med tekniska och naturvetenskapliga ämnen å andra sidan började 

uppstå. 13 Denna konstruktion fick internationellt fokus först genom C.P. Snows föreläsning om 

den s.k. klyftan mellan de ”två kulturerna” 1959. I denna presenterade han en idé om att de 

intellektuella i Väst – akademiker, forskare, författare m.fl. – var splittrade i två olika kulturer: den 

naturvetenskapliga och den humanistiska vilket var ett hinder för att finna lösningar på världens 

utmaningar. Betänk att denna dessa föreställningar började konkretiseras tidigt 1960-tal, innan stora 

samhälleliga händelser som oljekriser, växande miljörörelser och kärnkraftsolyckan i Harrisburg där 

teknik hade en direkt implikation i samtliga. Samtidigt förändrades samhället i hög grad från 1960-

talet och framåt vilket Pålsson betonar gjorde det än svårare att finna fasta referenspunkter för 

rollfördelningen mellan olika intressen som påverkade civilingenjörsutbildningens utformning.14  

 Från ett internationellt håll under samma tid utkom Engineering and the Mind’s Eye 1992. I 

boken argumenterade författaren Ferguson att konstnären och ingenjören hade mer gemensamt än 

ingenjören och naturvetenskapsmannen. Ändå hade matematik och analytiska ingenjörsämnen 

sedan andra världskriget styrt undervisningen – enligt Ferguson för att de haft en högre status och 

varit lättare att lära ut.15 Detta då konst, som det tolkades inom tekniska vetenskaper, var vagt, 

flummigt och hade en oklar användning; ett ”mjukt” ämne i kontrast till de egna.16 Det kan också 

ha att göra med att de var lättare att hantera gällande målsättning och utvärdering, vilket bl.a. Sven-

Eric Liedman skrivit om.17 Verkligheten, betonade Liedman, är mer komplex än en fast repertoar 

att lära sig. Ska exempelvis kärnkraft diskuteras krävs inte bara kunskaper i fysik utan även en 

resonerande förmåga. Hur sådana förmågor hanterades är värdefullt att ha i åtanke genom studien. 

 I anslutning till studien har Tina Lindewall tidigare utforskat utformningen av STS. Hon 

menade att STS var ett uttryck för 1990-talets utbildningspolitik som genom en utbildningsretorisk 

debatt kom att leda till nya krav på ingenjörens kompetens och en omdefinition av teknik. Det som 

                                                 
12 Gunnar Richardson, Tekniken, människan och samhället: Humanistiska inslag i 1940- och 1950-talens tekniska utbildning, 
Västergötlands Tryckeri AB (Skara 1987), 9. 

13 Ibid., 149. 

14 Pålsson, 345. 

15 Ferguson, xii. 

16 Ibid., 22 f. 

17 Liedman skapar begreppet ”pseudokvantiteter” för att fånga vad han såg vara i ökande grad meningslösa försök att 
kvantifiera egenskaper som svårligen kan fångas i siffror, t.ex. resonerande förmåga, vilket bidrog till illusioner om att 
göra snabba jämförelser möjliga och svåröverblickade områden klara. Sven-Eric Liedman, Hets! En bok om skolan, Albert 
Bonniers Förlag, (Stockholm 2011), xxi-xxiii samt 18. 
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kallats för ”ingenjörsmässighet” menade hon var en retorisk konstruktion som byggde på äldre 

föreställningar vars relevans till samtiden hade försvagats.18 Lindewall instämmer i att det under 

1990-talet fanns en föreställning om att samhället undergick en genomgripande förändring, och att 

det i forskningspolitiken var ett kontinuerligt bakgrundstema. Ett skifte tog form mot ett ökande 

kunskapsinnehåll och beroende av kunskap i olika delar av samhället. Det påverkade inte bara 

universiteten utan fick även slagkraft i politiken vilket bl.a .resulterade i nämnda NyIng-projektet.19  

Disposition 

I det första kapitlet läggs en grund för den första och andra frågeställningen utifrån tidigare 

rapporter och projekt där teknisk utveckling och samhällsförändring influerat tankar om 

civilingenjörsutbildningens innehåll. Det andra kapitlet inleds med en kort deskriptiv beskrivning 

av inrättningsprocesserna för ES och STS vilket skapar ett ramverk för en efterföljande analys av 

främst de första två frågorna vilka, med vissa överlappningar, behandlas. Den tredje frågan finns 

med i bakgrunden under kapitel två och träder slutligen fram i det avslutande tredje kapitlet där en 

diskussion om ES i relation STS tar plats i förhållande till kapitel 1 och tidigare forskning. 

Kulturkrockar och brobyggande – intresse för icke-tekniska aspekter 

I mitten av 1980-talet hade civilingenjörsutbildningen en kris, åtminstone enligt Universitet- och 

högskoleämbetet (UHÄ) som gav ut Civilingenjörsutbildning i kris – resurser och kvalitet där de bl.a. 

illustrerade hur en utveckling med en kraftigt ökande kunskapsmassa inom teknikområdet 

påverkade kraven på civilingenjörerna. Problemet var att det i den begränsade tid som stod till 

utbildningens förfogande inte fanns möjligheter att utöka utbildningen mer än högst marginellt.20 

I en efterföljande, huvudsakligen normativ, rapport framkom en önskan om att öka integreringen 

av icke-teknisk och naturvetenskaplig karaktär, dock inom teknikkurserna.21 Likaså ville man pröva 

studenternas förmåga i att skriva, vilket drog tankarna åt en viss ämnesmässig utvidgning: 

Sett ur samhällets synpunkt är det i framtiden mer väsentligt än någonsin att de ingenjörer som 
ansvarar för landets tekniska utveckling, har en omvärldsuppfattning, baserad på humanistiska och 
samhällsvetenskapliga kunskaper, som sträcker sig utanför de renodlat tekniska ämnena.22 

                                                 
18 Tina Lindewall, Ingenjören som retorisk konstruktion: En studie av STS-programmets utformning Hur 1990-talets utbildningspolitik 
uppstår och möter utbildningshistoriska värderingar och hur mötet inverkar på synen på ingenjörskompetens och teknik, C-uppsats, 
Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet (Uppsala 2005). 

19 Ibid., 17 f. 

20 UHÄ, Civilingenjörsutbildning i kris, 17. 

21 UHÄ, Civilingenjörsutbildningen ur krisen, 11. 

22 Ibid., 20. 
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UHÄ ansåg alltså att för samhällets bästa borde civilingenjören börja blicka bortom det rent 

tekniska, och kanske kan ett spår till ett mer utbrett systemorienterat tänkande om 

utbildningsinnehåll inom en högre akademisk nivå ses här. Under målformuleringen för 

ingenjörsutbildningen fanns, utöver klassiska ingenjörsfärdigheter, även s.k. ”komplementära 

färdigheter” där förmåga att kommunicera och kunskaper samt ”attityder” avseende teknikens 

relation till människa, samhälle och natur lyftes.23 Vid denna tidpunkt var sådana inslag enstaka, i 

många fall mindre än 5 % om än svåra att mäta,24 och eftersom ett ordentligare genomförande 

ansågs påverka det teknisk/naturvetenskapliga stoffet för mycket hade det bara förts in som små 

moment här och där.25 Ett dilemma som började ta form i sammanhanget var att när både icke-

tekniska aspekter i ökande grad sågs som attraktiva parallellt med en tilltagande tekniska 

kunskapsmassan – samtidigt som teknologen likväl behövde möjlighet till specialisering för att 

förse avnämare med tillräckligt djup kunskap – hur skulle det gå ihop?26 För det framhölls att 

utbildningen i grunden skulle utbilda yrkesgeneralister framför yrkesspecialister, vilket utöver en 

önskan om mer icke-tekniska inslag å ena sidan problematiserades genom att den tekniska 

utvecklingen å andra sidan riskerade att leda till fragmentisering där specialister uppstod som enbart 

utbildade andra specialister.27  

 Civilingenjörsförbundet (CF), bildat 1862, gav under 1994 ut Civilingenjörens yrkeskunnande: 

Arbetsbok för reflektion i vilken ett kompetensutvecklingsprojekt som sades pågått sedan 1900-talets 

mitt presenterades. I boken framträdde ett holistiskt perspektiv i termer av lärande och utveckling 

med syftet att underhålla och utveckla avkastningen på som kallades för ”civilingenjörens 

humankapital” eftersom fortsatt utvecklingsstöd efter utbildningen var svagt.28 Ett problem var en 

ökande omedvetenhet om den muntliga kommunikationens betydelse. 29  Ur olika perspektiv 

lyftes ”tyst kunskap” fram, en form av kunskap som inte kunde läsas in, och även om teoretisk 

kunskap var kärnan betonades förmågan att göra rimlighetsbedömningar av fall som låg utanför 

läroboken och kunna handla i oförutsägbara situationer vilket krävde mångsidig praktisk erfarenhet. 

Detta anspelar på Liedman och Hedenius tankar om bildning och kunskap, och CF själva menade 

                                                 
23 Ibid., .50 f. 

24 Ibid., 93 f. 

25 Ibid., .85 ff. 

26 UHÄ, Civilingenjörsutbildning i kris, 20 f. 

27 UHÄ, Civilingenjörsutbildningen ur krisen, .58. 

28 Bo Göranzon, Utbildning, yrkeskunnande och ny teknik, I Turegård, O. (projektledare), Civilingenjörens yrkeskunnande: 
Arbetsbok för reflektion, Sveriges Civilingenjörsförbund, (Stockholm 1994), 9. 

29 Jon Cook, Kultur och kommunikation, I Turegård, O. (projektledare), Civilingenjörens yrkeskunnande: Arbetsbok för reflektion, 
Sveriges Civilingenjörsförbund, (Stockholm 1994), 15, även appendix 59. 
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att metoder för att reflektera över sin egen erfarenhet på detta vis och fördjupa en kommunikativ 

förmåga krävde inslag från humaniora för att lyckas.30 Dessutom, likt UHÄ hade gjort, lyftes 

skrivandet fram vilket betonades vara ett reflekterande arbetssätt för att motverka en tendens man 

såg hos teknologer att snarare upprepa mönster än att med egna ord och begrepp förklara. Och 

teknologerna själva, både under och efter utbildningen, påstods ha en uppfattning om 

samhällskunskap och humaniora som mindre seriös och användbar än naturvetenskap, men 

att ”föga anar väl dessa teknologer den verklighet som väntar”. 31 Därav behövdes utbildningens 

innehåll anpassas för att fortsatt utveckla civilingenjörens problemlösningsförmåga, kompetens 

och legitimitet i ett föränderligt samhälle. 32 

 Tidigare forskning av Pålsson, Richardsson och Fergusson samt rapporterna från UHÄ och 

CF visar hur förändringar i samhället påverkade föreställningen om hur civilingenjören skulle 

fungera på bästa sätt i sin roll, och vilket innehåll det krävde. Att det var möjligt att tänka nytt hade 

redan visats genom införandet av civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi där Linköping 

universitet var först ut så tidigt som 1969.33 Dock hade ekonomi alltid legat som närmast till hands, 

bl.a. genom avnämarnas påverkan. Skulle andra, icke-tekniska ämnen, kunna nå samma resultat? 

NyIng-projektet 

NyIng-projektet var nationellt projekt vilket strävade efter förnyelse av ingenjörsutbildningarna. 

Det startade 1998 för att öka rekryteringen och att se till att detta kunde ske med bibehållen kvalitet 

och drevs av Linköping universitet efter beslut på regeringsnivå.34 I en av projektets rapporter 

framhävdes hur samhällets utveckling ställde nya krav på ingenjörsutbildningarna: förutom 

de ”rena ingenjörskunskaperna” behövde ingenjören kunna kommunicera och vara medveten om 

teknikens etiska och miljömässiga aspekter. Projektet undersökte hur dessa krav skulle kunna mötas 

i utbildningen, bl.a. med fokus på hur pedagogiken kunde förändras mot en mer aktiv 

inlärningsprocess.35 Formuleringar dök inledningsvis upp, från C.P. Snows ”de två kulturerna” 

till ”fakultetsövergripande samarbeten”, för att visa på en trend av kulturmöten och samarbeten: 

  

                                                 
30 Ibid, 17. 

31 Johan Sittenfeld, Perspektiv på kunskap och kvalitet i civilingenjörsutbildningen, I Turegård, O. (projektledare), Civilingenjörens 
yrkeskunnande: Arbetsbok för reflektion, Sveriges Civilingenjörsförbund, (Stockholm 1994), 25 f. 

32 Cook, 21. 

33 Linköping universitet, Linköping universitets historia, åtkomst: https://liu.se/artikel/linkopings-universitets-historia 
[2019-05-19] 

34 Ingemarsson, 7. 

35 Karin Mårdsjö, Människa, teknik, samhälle: Kulturmöten och gemensam utveckling, I Karin Mårdsjö (red.), Människa, teknik, 
samhälle i högre teknisk utbildning, LTAB Linköpings Tryckeri AB (Linköping 1998). 

https://liu.se/artikel/linkopings-universitets-historia
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En väsentlig del av detta kulturmöte utgörs av att skilda kunskapssyner och vanor möts. En ibland 
använd beskrivning av detta är att det mätbara, det påtagliga, möter tolkning och värderingar, och 
det säger sig självt att ett sådant möte innehåller både intressanta möjligheter och underlag för 
konflikter.36 

De olika sidorna var såklart inte renodlade utan inbegrep varandra i viss mån, men tanken att utöka 

samarbetet gav upphov till starka föreställningar om väsentliga bidrag till en framtida utveckling 

och att den ”Moderna Ingenjören” skulle kunna växa fram ur detta.37 Begreppet hade tidigare 

skissartat framställts som en ingenjör vilken inte bara var teknisk kunnig utan även socialt 

kompetent, allmänbildad med förmåga till helhetssyn och en bredare verklighetsförankring m.m. 

Denna typ rådde det brist på menade man i den utvecklingen där ingenjören alltmer gått från att 

ha varit den ensamma experten till att bli en lagspelare som fått axla fler roller.38 Lindewall pekade 

på samma utveckling där en personlig utveckling hamnade i centrum för att nå bredare perspektiv.39 

 I NyIng-projektet kom MTS (människa, teknik, samhälle) att få en framträdande roll. Dels 

till följd av tidigare erfarenheter från Linköpings universitet m.fl. men också för uppdragets direktiv 

specifikt betonat att ”t.ex. samhällsvetenskap och humaniora samt av konstnärligt och praktiskt 

arbete bör prövas”.40 Men som en författare inom projektet lyfte var ”MTS” en områdesdefinition 

som inte var speciellt användbar eller informativ eftersom fältet var stort och diffust. 41 

Användandet blir snabbt problematiskt om det inte tydligt definieras i varje enskilt fall, och till följd 

av det kommer det inte att behandlas djupare. 42  Författarens poäng var att humaniora och 

samhällsvetenskap i ingenjörsutbildningar inte bör reduceras till enstaka moment inom tekniska 

kurser, i kontrast till vad UHÄ tidigare skrivit om en implementation inom kurser, och en lyckad 

integrering skulle kräva att utbildningarnas uppläggning närmades med ett helhetsperspektiv.43  

 Inom NyIng-projektet behandlades även ett antal försök till gränsöverskridande 

samarbeten.44 En förändring beskrevs ha börjat manifestera sig inom teknisk utbildning där ett 

traditionellt tänkande sakta luckrades upp vilket gav möjlighet för nya idéer att flöda in, bl.a. från 

industrin. Vid en idékonferens inom NyIng-projektet sade en industriföreträdare med emfas att det 

                                                 
36 Ibid., 7. 

37 Ibid., 6. 

38 Ingemarsson, 9 ff. 

39 Lindewall, 20. 

40 Mårdsjö, Människa, teknik, samhälle, 8. 

41 Ibid., 31. 

42 En liknande förkortning är STS, som förutom ”system i teknik och samhälle” kan åsyfta det minst lika breda 
området ”science, technology, society” eller ”science and technology studies” som heller inte kommer att analyseras. 

43 Mårdsjö, Människa, teknik, samhälle, 47. 

44  Karin Mårdsjö, Kulturkrockar och möjligheter – Humaniora och samhällsvetenskap i högre teknisk utbildning. Linköping 
universitet (Linköping 1998). 
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som enligt hans erfarenhet hade kunnat stjälpa en yrkesverksam ingenjör inte var en bristande 

matematisk eller teknisk kunskap, utan bristen på kommunikations-, samarbets- och 

ledarskapsförmåga: ”Ta bort lite matte”, sade han, ”och låt studenterna under utbildningen ägna 

sig åt sådant som gör att de fungerar bättre tillsammans med andra, som ledare och 

medmänniskor.”45 Men trots utvecklingen verkade vara på väg uppåt var det ett tidskrävande arbete 

att skapa nya samarbeten med flera kulturkrockar som hinder. Det hindrade dock inte lärare 

från ”den andra kulturen” att grad tränga in i den tekniska utbildningskulturen i början av 1990-

talet, och mötet var inte bara nytt för teknologerna: ett högt tempo, läraren sedd som monologisk 

kunskapsbärare och en atmosfär med negativa känslor kring ”flum” mötte ofta lärarna. Detta 

kulturmöte var en utmaning för båda parter. 

Framväxten av civilingenjörsutbildningar vid Uppsala universitet 

Jämfört med övriga Sverige dröjde det innan det startade en uttalad ingenjörsutbildningen på 

universitetsnivå i Uppsala. Under 1962 kom en tvåårig teknisk påbyggnad igen huvudsakligen 

komponerat av ett större antal kurser inom tillämpad fysik som krävde åtminstone tre års 

universitetsstudier. Utbildningen fanns i sex år innan den fasades ut till förmån för 

civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik (F) – Uppsalas första. Initialt var det en fyraårig utbildning 

med klassiska inriktningar som materialfysik och elektrofysik. Senare, och först i landet, tillkom 

datorteknik som en tredje inriktning i början på 1970-talet. Även andra inriktningar tillkom och 

försvann under åren allt eftersom behoven förändrades. 46  Eftersom inga andra 

civilingenjörsutbildningar fanns i Uppsala förrän mot början av 1990-talet tjänstgjorde F länge som 

ett slags paraply för att introducera olika tekniska utbildningar – en smal ingång med flera bredare 

utgångar/inriktningar att välja mellan. Till följd av en ökande diversifiering av inriktningarna 

utsattes utbildningens kärna för påfrestningar, speciellt fysikämnets roll och storlek, vilket Fysiska 

institutionen kritiserade för att successivt ha reducerats.47 Programrådet för F svarade på denna och 

liknande kritik att programmet ständigt omformas för att kunna vara balanserad mot skiftande 

                                                 
45 Mårdsjö, Kulturkrockar och möjligheter, 4. 

46 Jan Haglund. Fysiken, tekniken och framtiden: Om gränsdragningsarbete i forskning och lärogång inom fysik och teknik vid Uppsala 
universitet 1955-1977, C-uppsats, institutionen för Idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet (Uppsala 2015), 25. 

47 Protokoll, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Grundutbildningsutskottet 2000-03-14, Bilaga 2 § Rapport från 
arbetsgrupp med uppdrag att se över verksamhetsinriktning och organisationsform för fysiksektionens grundutbildning till 2 § Förnyelse 
av grundutbildningen i fysik , Uppsala universitets arkiv (UUA), 6.  
Hädanefter förkortas Protokoll från Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Grundutbildningsutskott som ”PTG” 
och alla finns i Uppsala universitets arkiv (UUA). Referensen ska förstås som att detta var en bilaga till den andra 
diskussionspunkten vid mötet som hölls 2000-03-14. Först följer relevant rubrik från bilagan ”Rapport från 
arbetsgrupp […]” och därefter vad själva diskussionspunkten på mötet hette ”Förnyelse av […]”. När flera bilagor 
fanns till samma diskussionspunkt indexerades de ofta som ”a”, ”b”, ”c”. Det hände dock att flera bilagor från olika 
aktörer klumpats ihop till en bilaga och dessa fall har den rubrik som närmast knyter an till referensen använts. När 
flera bilagor förekommer till samma diskussionspunkt skrivs diskussionspunktens paragraf bara ut första gången. 
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önskemål från studenter, arbetsmarknaden samt forskning, 48 likt en av Pålssons konstanter betonat. 

Den ökande diversifieringen innebar starten på en process där F upphörde att vara en ”bas” och 

den givna ingången till civilingenjörsstudier genom att några inriktningar bröt sig loss och bildade 

program med en egen filosofi och identitet. Program uppstod tillslut även utan att först ha varit en 

inriktning på F, t.ex. molekylär bioteknik som inrättades 1993.49 

Stoffkompression 

UHÄ hade tidigare belyst den ökande kunskapsmassan och en utrymmesproblematik, och i 

Uppsala var det främst den Fysiska institutionen som reagerade. De problematiserade inte bara 

fysikens plats i civilingenjörsutbildningen utan även det ökande informationsflödet i samhället som 

påverkat innehållet med att nya kurser pressats in i utbildningen på ett nästan våldsamt sätt: 

Om man ser tillbaka ett eller ett par decennier slås man av den mycket snabba takten i 
förändringsprocessen. En allt större kunskapsmassa, både inom fysikämnet och utanför densamma, 
har pressats in i utbildningslinjer som väsentligt haft ett konstant eller bara något utökat tidsutrymme. 
Huvudsakligen har man försökt att lösa de därmed sammanhängande problemen genom 
stoffkompression.50 

Genom citat menades att hanterandet av utvecklingen knappast styrts utifrån en helhetssyn, utan 

snarare en inbillning av att lösa ett ”akut problem av något slag”. Diskussionen var dock inte enkel, 

för trots stoffkompressionen fanns en tveksamhet till att bryta ut delar ur F för att införa nya 

program – även om fysikämnet då inte skulle minskas. Som motivering lyftes risken att försvaga 

och eventuellt slå sönder ett ändå väl fungerande program. En viss mix av ämnen sågs som 

gynnsam där F-teknologer från Uppsala hävdades vara högre värderade än andra. – ”orsaken är 

nog främst att området ’allt från fysik till IT’ ger ovanligt gynnsamma och flexibla möjligheter.”51 

Uppsala universitet och NyIng-projektet 

I Uppsala bildades NyIng-UTH (Uppsala Tekniska Högskola) med funktionen samverka nationellt, 

och skapa former att utveckla utbildningar hemmavid.52 Till följd av NyIng-projektet gav GUU en 

arbetsgrupp i uppdrag att konkretisera en målbeskrivning för hur fakultetens utbildningsprogram 

skulle kunna styras på ett mer övergripande och strukturerat vis.53 Fakultetens alla programråd fick 

                                                 
48 PTG 2000-05-16, bilaga 4 §. Yttrande från programrådet i teknisk fysik angående fysiksektionens utredning om fysikinnehållet i 
grundutbildningen till 4 § Förnyelse av grundutbildningen inom Fysik. 

49  PTG 2001-05-13, bilaga 3 § A UTBILDNINGSPLAN FÖR CIVILINGENJÖRSPROGRAMMEN VID 
UPPSALA TEKNISKA HÖGSKOLA, till 3 § Utbildningsplaner 2001/2002. 

50 PTG 2000-03-14, bilaga 2 § Rapport från arbetsgrupp med uppdrag att se över verksamhetsinriktning och organisationsform för 
fysiksektionens grundutbildning till 2 § Förnyelse av grundutbildningen i fysik, 5. 

51 PTG 2000-05-16, bilaga 4 §. 

52 PTG 2000-03-14, bilaga 4 § Uppsala universitet. Aktiviteter för att stimulera intresset för naturvetenskap och teknik till 4 § NOT-
projektet, 63. 

53 PTG 1999-02-16, bilaga 5 § A Ny-ing – styrning av ett utbildningsprogram till 5 § Målbeskrivning för ett utbildningsprogram. 
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tillfälle att yttra sig över förslaget, och en kritik de framförde var mot vad de såg som en tendens 

att överbetona och överspecificera målbeskrivningar på ett sätt som kunde bli destruktivt och skapa 

svårigheter i att utvärdera vissa mål som ”social förmåga” och ”bättre förmåga att uttrycka sig i tal 

och skrift”. Eftersom civilingenjörsutbildningen betonades utbilda generalister, och att många kom 

att arbeta med sådant som låg utanför det som de under utbildningen specialiserats i, sågs det som 

svårt eller t.o.m. omöjligt att försöka fånga in den mängd och mångfald av arbetsuppgifter 

studenterna skulle kunna komma att arbeta med. 54 Jämför detta med Liedmans problematiserande 

med ”pseudokvantiteter” och man finner att en viss medvetenhet existerade om att det fanns en 

utmaning i att konkretisera ett icke-tekniskt innehåll – dock måste dessa målbeskrivas på något sätt. 

 NyIng-projektet ledde också fram till andra diskussioner, t.ex. pedagogiska sådana där 

problembaserat lärande (PBL) presenterades vara en självständig metod för studenter att i grupp 

strukturer upp ett problem, förstå vilken kunskap som behövdes, inhämta denna och lösa 

problemet. Detta arbetssätt sades vara en erfarenhet minst lika viktig i det kommande arbetslivet 

som kunskaper i sig självt. En relevans finns här till CF:s betonande på ”tyst kunskap”, och i 

ingenjörssammanhang hade det testats i Linköping som sammantaget gett det ett positivt omdöme 

– även om de poängterat att vissa ämnen och områden som fysik och matematik varit svårare än 

andra. Anledningen härleddes till att ”den kognitiva nivån så hög att studenterna i sitt 

basgruppsarbete inte klarar av att nå tillräckligt och djup insikt”.55 I Uppsala föreslog att istället för 

PBL skulle fler projektkurser i den senare delen av utbildningarna införas, men diskussionerna 

föreföll sällan enkla och återkom ofta till hur ”mycket” av ”vad” som behövdes för att kunna börja 

stå på egna ben. Här framträder återigen en förmåga till självständigt omdöme i en kontext med 

olika ämnen där kunskapsmassans horisont konstant utvidgade sig. Och med hänvisning till Key 

och Hedenius kan man fundera på vilken kunskap de skulle förmedla – vad skulle man lära sig och 

varför? 

Tankar om nytt innehåll och undervisningsmetoder i Uppsala 

I en strategisk plan från 1998 skissade GUU hur fakultetens utbildning skulle kunna förändras och 

påverkas de kommande tio åren, och inledningsvis skrev man att ”ett lands lycka och välgång står 

och faller med den kunskap och bildning vi ger våra unga.”56 Observera att bildning, och inte 

utbildning, användes och betoningen detta och kunskap till trots var ambitionen inte att 

                                                 
54 PTG 1999-02-16, bilaga 5 § Synpunkter på utsända NyIng-dokumentet till 5 § Målbeskrivning för ett utbildningsprogram. 

55 PTG 2000-03-14, bilaga 2 §, 10. 

56 Citatet sades komma ifrån Drottning Kristina som, likt många andra genom tiderna, påpekades ha drivit samma 
tankar. PTG 1998-09-22, bilaga 2 §. Strategisk plan för grundutbildningen med sikte på år 2008 vid teknisk-naturvetenskapliga 
fakulteten vid Uppsala universitet. Version (980914) till 2 § Strategisk plan för grundutbildningen, 2.  
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tvärsäkert ”peka med hela handen” för samhällsutvecklingens riktning utan snarare att tillåta sig 

spekulera. Denna kännetecknades av en tonvikt på social förmåga till följd av en tro på mer 

projektarbetsliknande förhållanden bl.a. pådriven av IT-utvecklingen. Som arbetstagare skulle man 

i framtiden kontinuerligt behöva se till att vara återanställningsbar, med behov av återkommande 

utbildning och ständig breddning i kompetens, i en värld med färre fasta anställningar. Fler skulle 

bli egna företagare där djupa kunskaper inom vissa ämnesspecialiteter skulle behöva kompletteras 

med kunskaper i andra områden än fakultetens egna, t.ex. ekonomi, juridik och språk.57 I en andra 

version av planen fanns ett något utökat fokus på återanställningsbarheten som kopplades till ett 

livslångt lärande, vilket var en realitet i ständigt ökande utsträckning.58 Som sammanfattning av 

fakultetens utbildningar betonades att de främst erbjöd djupa specialistutbildningar som fyllde ett 

stort samhällsbehov, men även att tvärvetenskapliga ämneskombinationer vunnit tilltro på 

marknaden. Dessa verkade dock i detta sammanhang enbart vara åsyfta tekniska och 

naturvetenskapliga ämnena.59 I planen fanns en underton av ett upplevt problem – hur skulle 

fakultetens utbildning se ut för att dess studenter skulle nå självständigt omdöme i framtiden? 

 I de många aspekter som civilingenjörsutbildningen inbegripit är det diskussionerna som 

handlat om nytt innehåll och pedagogik jag fokuserat på eftersom de ofta stått i centrum när 

utbildningen diskuterats i Uppsala och historiskt på ett mer övergripande plan. Tvärvetenskap 

verkade dock inte alltid innebära ämnen utanför den teknisk-naturvetenskapliga sfären – man 

kunde bli generalist även inom denna. Att ett nytt innehåll riktat mot humaniora och 

samhällsvetenskap betonats är för i ett närmande mot kontexten om växelverkan mellan människa, 

teknik och samhälle blir dessa aspekter mer relevanta. Diskussionerna mellan de som tyckte att 

ingenjören skulle bli bättre och mer användningsbar inom näringslivet som specialister och de som 

tyckte att ingenjören behövde bredda sin kompetens för att kunna samarbeta, leda och möta 

andra ”kulturer” – eller bli en mer aktiv samhällsmedborgare – var, som detta kapitel och tidigare 

forskning visat, inte nya. Men det framstod som utmanande att förändra utbildningar med långa 

traditioner inom tekniska högskolor, vilka ofta är stora och traditionstyngda. Det är dock inte 

omöjligt, för likt Linköpings nytänkande 1969 visar följande urklipp från en sammanställning av 

aktiviteter för att stimulera intresset för naturvetenskap och teknik att även UU till slut lyckades: 

                                                 
57 PTG 1998-05-26, bilaga 3 §. Strategisk plan för grundutbildningen år 2008 vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala 
universitet. Utkast (980519), 2. 

58 PTG 1998-09-22, bilaga 2 §, 2 f. 

59 Ibid., 6. 
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[…] nu startar till hösten 2000 ytterligare två civilingenjörsprogram – System i teknik och samhälle 
(”humanistingenjör”) och Energisystem. Båda dessa program är unik i sin uppläggning, har ett 
bredare samhällsvetenskapliga innehåll och skall arbeta med delvis helt ny pedagogik60’’ 

Sammanfattningsvis, för att återvända till de metodologiska infallsvinklarna om återkommande 

teman inom kontexten människa, teknik och samhälle vilka påverkade föreställningarna på 

ingenjörens roll, vilka kan de stora frågorna sägas has varit? De som kan spåras hittills är en ökande 

teknisk utveckling medförande mer kunskapsmässigt stoff och hur det påverkade innehållet i 

civilingenjörsutbildningarna, icke-tekniska aspekter – vad och hur, nya pedagogiska tankar samt 

vilken ingenjör man egentligen ville forma? 

De nya civilingenjörsprogrammen vid Uppsala universitet. 

Den växelverkande relation mellan människa, teknik och samhälle ligger som en bakgrund till ES 

och STS: 1900-talets ökade teknifiering ledde till ett ökat energiutnyttjande som över tid gav 

komplexare energisystem vilkas underhåll, utveckling och miljöpåverkning skapade ett 

samhällsbehov av personer som kunde hantera det. Detta utspelade sig i sin tur inom ramen av 

sociala, ekonomiska och juridiska förutsättningar som i samband med IT-teknologins framväxt gav 

upphov till nya former av system och med det ytterligare behov av personer med en adekvat 

kompetensprofil. Fundamentet för utbildningarna var därmed lagd på övergripande nivå. 

Energisystem-ingenjören urskiljs 

För vår del är det utan betydelse vad studieinriktningarna kallas. Det väsentliga är att Uppsala universitet 

ger kurser inom civilingenjörsprogrammen med energitekniskt innehåll. 61 

Forsmark Kraftgrupp AB:s skolchef om ”energilänet” Uppsalas utbildningsutbud. 

Diskussionen att starta en civilingenjörsutbildning med fokus på energi kom igång under läsåret 

1991/1992 genom ett idéutkast som konkretiserades med ett fokus mot energi med anknytning till 

miljöfrågor. Detta var många år innan Ny-Ing projektet vilket visar på att UU var mottagliga för 

samhällsförändringar. Det resulterade 1995 i en inriktning på F kallad för P-inriktningen som en 

tvåårig försöksverksamhet i samarbete med FKA (Forsmarks Kraftgrupp AB).62 I en tid med färre 

studenter blev principen med få ingångar men fler utgångar ekonomiskt svår, och P-inriktningen 

hotades av nedläggning till följd av få studenter men också att arbetsmarknadsinriktningen sades 

                                                 
60 PTG 2000-03-14, 4 §, 62. 

61 PTG 1996-03-26, bilaga 9 § B Svar på remiss per 960229 betr förslag om översyn av de rekommenderade studiegångarna inom 
programmet Teknisk fysik till Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i teknisk-fysik 1996/97. 

62 PTG 1995-10-24, bilagor till 4 § B Inkomna ansökningar från institutionerna till 4 § Medel för kvalitetshöjande åtgärder. 
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vara för snäv. Civilingenjörsutbildningar skulle vara breda och generella hellre än snäva och 

specialiserade för att vara attraktiva på sikt, vilket hänvisades till samhällsutvecklingen.63 

 Fysiska institutionen m.fl. motsatte sig en nedläggning och betonade att profilen hade 

potential att bli mycket synlig om man lyckades utnyttja regionens kompetens till innehållet. 64 

Institutionen för strålningsvetenskap (ISV) menade att tillsammans med SLU fanns förutsättningar 

för att kunna bedriva en bredare forskning på energiområdet..65 Flera aktörer avrådde alltså att lägga 

ned vad som skulle kunna utvecklas till en konkurrensfördel för UU.66 Det föreslogs att tillsätta en 

arbetsgrupp för att vidareutveckla inriktningens innehåll.67 I en studieplan från 1996 började mer 

konkreta motiv framträda med en inriktning mot energisystem med helhetssyn.68 Senare samma år 

kom ett utkast till en ny utbildning, Energisystemteknik-förslaget, men i avvaktan på en mer 

utvecklad version föreslogs P-inriktningen få fortsätta medan en arbetsgrupp tillsattes.69 Nära inpå 

presenterades en politisk överenskommelse nationellt om ett nytt långsiktigt omställningsprogram 

för utveckling av ett ekologiskt uthålligt energisystem och inrättandet av en central 

energimyndighet.70  Myndigheten blev Energimyndigheten, och detta politiska utspel måste ha 

upplevts som vind i seglen för arbetsgruppen. Ett mer utarbetat förslag presenterades så 

småningom där UU sades ha tillräckligt med kompetens för att bedriva utbildningen. I fokus skulle 

energitekniska processer samt hur teknik, samhälle och ekonomi hängde ihop stå. Pedagogiskt 

framhävde man dock att det kunde bli en utmaning, men att projekt och att utveckla samarbeten 

med avnämare för att ge ”naturliga kopplingar var viktigt.71 Förslaget togs emot positivt men 

startade aldrig till följd av resursbrist. 72  Under denna tid började SLU, som tidigare 

uppmärksammats, framstå som en ”naturlig” samarbetspartner för att stärka och komplettera 

kompetensen. Det hade spekulerats att som eget program kunde energiprofilen exponeras till fullo 

                                                 
63 PTG 1996-03-26, bilaga 9 § B Ang. P-linjen. 

64 PTG 1996-03-26, bilaga 9 § B Förslag om översyn av de rekommendera studiegångarna (studieinriktningarna) inom programmet 
Teknisk fysik. 

65 PTG 1996-03-26, bilaga 9 § B Remissvar rörande ändringar inom Teknisk Fysik-programmet. 

66 PTG 1996-03-26, bilaga 9 § B Angående P-inriktningen inom Teknisk-fysik-programmet. 

67 PTG 1996-03-26, bilaga 9 § B Förslag från Institutionen för strålningsvetenskap angående översyn av inriktningen mot Energiteknik 
(P). 

68 PTG 1996-05-21, bilaga 3 § Studieplaner, teknisk fysik, energiteknisk inriktning till 3 § Studieplan teknisk fysik åk 3-4 
inriktning P (energiteknik) 1996/97. 

69 PTG 1996-11-19, 4 § Verksamhetsplan för grundläggande utbildning 1997. 

70 PTG 1997-10-21, bilaga 15 § A Partiöverenskommelse om energipolitiken mellan socialdemokraterna, centerpartiet och vänsterpartiet 
i kort sammanfattning till 15 § Ny inriktning i energisystemteknik inom civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik. 

71 PTG 1997-10-21, bilaga 15 § A Utredning avseende den framtida utformningen på inriktningen Energisystemteknik inom 
programmet för Teknisk fysik, 16 f. 

72 PTG 1997-10-21, 15 § Ny inriktning i energisystemteknik inom civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik. 
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samtidigt som pedagogiska grepp kunde genomföras i sin helhet, men att starta ett helt nytt 

program ansågs inte vara helt problemfritt dels p.g.a. kostsamt utvecklingsarbete.73 Detta till trots 

träffades representanter från UU och SLU slutligen för att diskutera möjligheterna,74 och beslut 

togs att tillsammans inrätta ett nytt civilingenjörsprogram med energiinriktning.75 

 En ny arbetsgrupp tillsattes och presenterades snabbt Energisystem-förslaget. 76  Ett 

kortfattat underlag togs fram men mycket arbete sades kvarstå och man ville få mer respons från 

näringsliv.77 Målbeskrivningar och utbildningsplan utvecklades och i ett remissutskick fanns mycket 

av tidigare resonemang genom ett uttalat fokus på energisystem ur helhetsperspektiv. En ”röd tråd” 

skulle tydligt löpa genom årskurserna och utgöras av ”hållbar energianvändning i ett globalt 

perspektiv.” Den pedagogiska utformningen lyftes också fram som viktig för att kunna ge 

studenterna förmåga till överblick och systemtänkande i såväl vad som kallades för en kommunikativ 

och operativ förmåga. Det betonades även att utbildningen föreslogs få ett stort innehåll av MTS .78 

Efter de sista besluten förekom inga större diskussioner innan programmets startade hösten 2000. 

Från humanist-ingenjören till STS-programmet 

Detta förslag kan svårligen uppväcka den inte ovanliga misstron bland humanister, att man förväntas 

leverera en ytlig bildningsfernissa, ett slags grädde på det substantiella tekniska moset.79 

Kungliga vitterhets historie och antikvitets akademiens preses om STS-förslagets 

möjligheter att överbrygga en klassisk utbildningsklyfta. 

STS hade inte en lika lång och trevande inrättandeprocess som ES, och en tydligare idé verkar ha 

funnits från början. Till stor del beror det nog på att det tänkta innehållet var så drastiskt annorlunda 

andra civilingenjörsutbildningar att det realistiskt inte kunde införas som en inriktning inom dessa, 

således var tankarna inställda på ett eget program redan från början. Idén till STS väcktes 1996, 

även det före NyIng-projektet, då dekanerna för Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och 

                                                 
73 PTG 1997-10-21, bilaga 15 § A Utredning avseende den framtida utformningen. 

74 PTG 1999-05-25, 5 § Energiutbildning. 

75 UU tog beslutet 1999-09-27 och SLU 1999-10-29 under förutsättning att resurser kunde ställas till förfogande. 
PTG 1999-11-19, bilaga 2 § A Förslag till nytt civilingenjörsprogram i Energisystem att starta Ht 2000 – tillfälle att lämna synpunkter 
till 2 § Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i Energisystem och Sveriges Lantbruksuniversitetet, Styrelsen, Protokoll 
1999-10-29, § 84.  

76 PTG 1999-09-21, 7 § B FÖRSLAG: civilingenjörsprogram i Energisystem till 7 § Verksamhetsplan 2000.  

77 Ibid., 6. 

78 PTG 1999-11-19, bilaga 2 § A Förslag till nytt civilingenjörsprogram i Energisystem att starta Ht 2000 – tillfälle att lämna 
synpunkter till 2 § Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i Energisystem. 

79  PTG 1999-11-19, bilaga 3 § B Remiss av förslag till nytt civilingenjörsprogram i System i teknik och samhälle till 3 § 
Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i System i teknik och samhälle. 
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Historisk-filosofiska sektionen tillsammans tog fram ett utkast.80 Året därpå presenterades inte bara 

en, utan två, idéer som kombinerade humaniora och samhällsvetenskap med teknik, och en 

arbetsgrupp tillsattes.81 Ett antal idéseminarier hölls för att laborera med olika tankar och personer 

ifrån tekniska, naturvetenskapliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga bakgrunder deltog 

utöver studenter.  

 Begreppet ”hybrid-ingenjör”, eller ”humanist-ingenjör”, framkom första gången 1999. 

Humaniora och samhällsvetenskap skulle integreras i utbildningen utan att framställdes som något 

man enbart ville ”spetsa” ingenjörsutbildningen med och vad man sade sig vilja göra var snarare 

att ta kontakt med och engagera lärare från ”den andra kulturen” istället för att ha kortare gästspel 

med ”aha”-upplevelser. De tidigare idéseminarierna hade fokuserat på vilka ämnen som skulle 

inkluderas, balansen och integreringen mellan dem samt vilka problem som motiverade 

utbildningen. Från diskussionerna uppstod tre tentativa modeller som initialt hölls öppna för att 

visa på hur den nya utbildningsidén kunde ges olika innehåll och utformning. Alla byggde på en 

utgångspunkt där humaniora och samhällsvetenskap skulle relateras till teknik och naturvetenskap 

från olika utgångspunkter, från att se på den ena kulturen utifrån den ena eller den andra eller en 

mer en neutral mix. Den mest framträdande var modellen vars bärande tanke var att framväxten 

av det moderna tekniksamhället i grunden var intimt förknippat med många humanistiska och 

samhällsvetenskapliga discipliner och detta skulle studeras i samband med ökat tränande i att skriva. 

Genomgående i förslagen framfördes en attityd gentemot teknik, humaniora och 

samhällsvetenskap som alla nödvändiga komponenter med en strävan att integrera dessa. 82 

Tankarna gav upphov till ett nytt förslag, Komplexa nätverk.83 Här började ett system- och 

nätverkstänkande ur helhetsperspektiv uppstå i kombination med matematik och historia. Teknik 

sågs i allt högre grad utgöra delar som band samman företag och gjorde dem samt deras 

konsumenter systemberoende, en insikt studenterna skulle tränas i för att kunna ta fram integrerade 

lösningar samtidigt som sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer beaktades. De skulle även 

ingjutas föreställningen om att människans ekosystem enbart är ett av många och att 

teknikutveckling sker i samspel med övriga. Två inriktningar föreslogs som kombinerade aspekter 

vilka ansågs ha en snabb inbördes utveckling: dels ”systemteknik och informationsteknologi” och 

dels ”biologiska system”, där det sista var ett resultat av diskussioner som intressant nog förts i 

                                                 
80 PTG 1999-09-21, bilaga 7 § A Förslag till ett nytt civilingenjörsprogram med integrerade humanistiska/samhällsvetenskapliga inslag 
till 7 § Verksamhetsplan 2000, 7. 

81 PTG 1997-10-21, 13 § Kombinationsutbildningar inom humaniora/teknik respektive samhällsvetenskap/teknik. 

82  PTG 1999-02-16, bilaga 2 § Lägesrapport: en humanistisk/samhällsvetenskaplig civilingenjörsutbildning till 2 § 
Ingenjörs/civilingenjörsutbildning med humanistiska/samhällsvetenskapliga inslag. 

83 PTG 1999-05-26, 3 § Ingenjörs/civilingenjörsutbildning med humanistiska/samhällsvetenskapliga inslag. 
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biologiska termer vid flera tillfällen. Utkastet uttryckte en förhoppning som att ta ledning i en 

utveckling mot matematiska perspektiv på traditionellt samhällsvetenskapligt stoff å ena sidan och 

en förståelse för hur teknikens villkor styrdes av samhälle å andra sidan. Det ansågs även, likt för 

ES, finnas särskilt goda chanser att lyckas införa detta vid UU genom existensen av en tillräcklig 

kunskapsbas samtidigt som man poängterade att en pedagogisk förnyelse skulle äga rum.84 

 Programmet presenterades återigen med ett nytt namn – Teknik och kulturvetenskap. 

Innehållet var huvudsakligen oförändrat och oaktat de mer formella ramarna var avsikten att redan 

från det första studieåret att blanda innehåll från olika ämnen. Något mer detaljerat förslag fanns 

inte, utan integreringen skulle diskuteras mer under kursplaneringsarbetet. Beslut togs att inrätta 

programmet under förutsättning att resurser kunde ställas till förfogande, likt för ES, vilket slutligen 

även skedde och programmet startade även det hösten 2000. 85 

De nya utbildningarnas bärighet – behov, argument och motiv 

Nu när scenen satts för att närma sig frågeställningarna, hur argumenterade och motiverades de 

behov och idéer som framfördes under inrättningsprocesserna? Överlag förklarades inte termerna 

som ofta användes, men i samband med NyIng-projektet hade ett antal i ett fall preciserats vilket 

ger en värdefull insikt. Förmåga till analys innebar att kunna strukturera upp problem, finna den 

information och kunskap som behövdes för att en lösning, inhämta den och genomföra lösningen. 

Operativ förmåga syftade till att i samma situation kunna ta initiativ till att komma fram till en 

praktiskt fungerande och acceptabel lösning, ta ledning i arbetet och delegera uppgifter. Förmåga 

till överblick handlade om att inse att den situation ett problem formulerades inom i regel var 

kopplad även till andra faktorer och på så sätt förstå att dess lösningar eventuellt kunde få 

konsekvenser även utanför den ursprungliga situationen. Kommunikativ förmåga baserades på 

antagandet att den civilingenjören skulle befinna sig i ett intensivt informationsflöde i form av 

kunskapsutbyte och arbetsledning och för att kunna utnyttja hela gruppens kunskap var social 

kompetens ett måste.86 

 Genom vad som kallades för NOT-projektet, ett projekt drivet av Högskoleverket för att 

främja intresset för naturvetenskap och teknik i början av 2000, presenterades ES och STS 

gemensamt. Det var det tydligt hur programmen motiverades genom att binda samman olika 

aspekter med fokus på helhetssyn och kommunikation. Uppsalas framställdes här ha en fördel: 

                                                 
84PTG 1999-05-25, bilaga 3 § Komplexa nätverk, ett förslag till civilingenjörsprogram till Ingenjörs/civilingenjörsutbildning med 
humanistiska/samhällsvetenskapliga inslag, 2 f. 

85 PTG 1999-09-21, bilaga 7 § A Förslag till ett nytt civilingenjörsprogram med integrerade humanistiska/samhällsvetenskapliga inslag. 

86 PTG 1998-05-26, bilaga 6 §. NyIng-UTH -Styrning av ett utbildningsprogram till 6 § Ny-Ing – styrning av ett utbildningsprogram. 
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Det är en stor fördel ur många synvinklar att utbildningarna sker i samverkan mellan olika kulturer 
(för Energisystem mellan två olika universitet och för System i teknik och samhälle mellan tre olika 
fakulteter) som av tradition har utvecklat olika former för såväl grundutbildning som forskning.87 

Tidigare diskussioner om kombinationer av olika kulturer hade nästan enbart skett genom STS, 

men i ovanstående citat framhävdes även ES göra detsamma, fast mellan UU och SLU. Dessa två 

brobygganden användes för att visualisera fundamentet för de nya utbildningarnas förståelse för 

olikheter och utvecklande av systemperspektiv. Det fanns i detta även en förhoppning om att de 

nya programmen skulle attrahera en bredare målgrupp till tekniska ämnen, främst fler kvinnor. Men 

man såg också utmaningar, framförallt pedagogiska som att lyckas hålla ihop lärarkåren.88 Om 

fokus nu dock riktas mot mer frekventa mönster – vilka var de? Diskussionerna hos ES och STS 

gav upphov till tre övergripande grupper av argument som var mer framträdande än övriga: 

1) Det finns ett behov av att bredda civilingenjörens yrkesroll vilket ingen existerade utbildning 

tillfredsställer. 

2) I Uppsala finns resurser för att lyckas med en sådan utbildning och tillgodose detta behov. 

3) Utbildningsinnehållet ska förändas för att inkludera icke-tekniska ämnen på något sätt. 

Dessa tre grupper utgör i de två följande delarna basen för att analysera ES och STS. Inledningsvis 

är fokus på den första frågeställningen medan den andra framträder mot slutet av varje del i termer 

av återkommande diskussioner, s.k. ”stridslinjer”, genom vilka olika slags kritik ofta framfördes. 

Behov, argument och motiv för ES 

ES hade i NOT-projektet motiverats som relevant genom ett fokus på ämnesbredd inom ett 

energisystematiskt perspektiv där både teknisk utveckling och samhälleliga faktorer erkändes som 

viktiga. En helhetssyn skulle utgöra basen där en förmåga att kommunicera väl med specialister 

från vitt skilda kompetenser lyftes, en förmåga som skulle erhållas genom en exponering av UU:s 

och SLU:s olika kulturer.89 Men hur hade ett behov för detta uppstått? 

 Att vara först med en ny typ av utbildning framstod mellan raderna ofta som en viktig 

pådrivningsfaktor, vilket ibland även framträdde tydligt. Energisystemteknik-förlagets namn 

underströk självt vad arbetsgruppen sade vara ”den viktiga systemaspekten som i dag inte finns 

tillvaratagen i någon nämnvärd omfattning inom existerade grundutbildningar i Sverige.”90 Man 

ansåg alltså att ett behov fanns som ingen tillgodosedde, och omställningen av energisystemet som 

förutspåddes skulle också kräva än fler tekniska generalister med energitekniskt systemkunnande. 

Tidigare utbildningar illustrerades ha försökt fylla behovet genom att omskola en specialist inom 

                                                 
87 PTG 2000-03-14, bilaga 4 §, 64. 

88 Ibid. 

89 Ibid., 63. 

90 PTG 1997-02-25, bilaga (utan index) ”Ang. civilingenjörsprogram i energisystemteknik (prel. benämning). 
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t.ex. maskin eller kemi till en generalist, men att det riskerade att leda till ensidighet i bedömningarna. 

Detta resonemang anknöt till det senare NyIng-projektet som betonat att ett problem hos 

ingenjörer var en ibland bristande verklighetsanknytning, och genom den tro på omställning som 

fanns inom GUU skulle ansvaret för planering och dylikt förskjutas till nya samhällsnivåer. Här 

behövdes civilingenjörer med helhetssyn, vilket skulle kräva en helt ny kompetens och utbildning 

som ingen kunde erbjuda vid denna tidpunkt.91  Till Energisystem-förslaget hade detta motiv 

mognat något, och här framträdde Uppsalas lokala förutsättningar som en viktig del i 

argumentationen där två olika universitets kompetensinriktningar tillsammans skulle erbjuda 

en ”unik spjutspetsutbildning av ett slag som hittills inte funnits inom grundutbildningen.”92 Enligt 

SLU var UU mycket angelägna om att komma igång redan hösten 2000.93 Viljan att ur ett holistiskt 

perspektiv förena två olikheter för att skapa en större helhet blev här tydlig, om än inte uttryckt 

som ett förenande av två kulturer som i NOT-projektet. 

 Men varför skulle utbildningen ske i Uppsala? P-inriktningen hade byggts med Forsmark 

som stöttepelare medan Energisystemteknik-förslaget motiverade det utifrån energi som 

ett ”profilområde” som t.ex. unga kunde relatera till och tidigt bli intresserade av vilket kunde hjälpa 

till vid rekryteringen av studenter.94 Samhällsförändringen verkar ha vidgat perspektivet från att 

enbart omfatta Forsmark till ett större energiområde inom vilket UU hade relevant forskning och 

kompetens, den påpekades dock vara relativt okänd eftersom inget centrum för energiteknisk 

utbildning fanns som kunde binda ihop olika delar. Man pekade på lokala beslut inom länsstyrelsen 

som motiv till att öka samarbetet inom energifrågor mellan olika parter, och i sammanhanget kom 

SLU att uppmärksammas vilka påpekades ha en speciell kompetens. Det underströks att det var 

viktigt att Uppsalas två universitet tog en framträdande roll i att utbilda och forska inom dessa, 

vilket även näringslivet hade stort intresse av.95 

 Det mest framträdande – och i centrum för hela inrättningsprocessen – var dock 

diskussionerna om innehållet. Man frågade sig: ”Vad gör Energisystemprogrammet i Uppsala unikt 

och nödvändigt?”, och svaret var en klassisk grund i naturvetenskap och matematik som föreslogs 

utvidgas med betydligt fler MTS-kurser än traditionell energiteknisk utbildning. Det ansågs vara av 

största vikt för att öka den sociala kompetensen och skapa insikten i att energisystem inte bara styrs 

av teknisk utveckling utan i större grad av andra samhälleliga faktorer, en idélinje som blivit 

                                                 
91 PTG 1997-10-21, bilaga 15 § A Utredning den framtida utformningen,6 f. 

92 PTG 1999-11-19, bilaga 2 § A , FÖRSLAG: Civilingenjörsprogram i Energisystem: Ett samarbete mellan UU och SLU. Startar 
med 30 platser Ht 2000 till 2 § Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i Energisystem, 9. 

93 SLU, Försättsblad till styrelsemöte 1999-09-28, Ärende: P7 Nya utbildningsprogram. 

94 PTG 1997-10-21, bilaga 15 § A Utredning den framtida utformningen. 

95 PTG 1997-10-21, bilaga 15 § A Utredning avseende den framtida utformningen, 8 f. 
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tydligare med åren. Det dröjde dock till Energisystem-förslaget innan begreppet ”energisystem” 

fick en definition för att försöka fånga dess innehåll vilken blev ”Energisystemen består av 

processer och system för råvarutillförsel, omvandling, distribution och användning av olika 

energislag.”96 

Det energiområde som uppstått som en diskussionsplattform inom GUU hade skapats utifrån 

externa behov och genom definitionen försökte man få ett samlat grepp om det innebar. Men hur 

motiverades detta mer detaljerat? Energiförsörjningen betonades vara en central förutsättningen 

för hela samhällets funktion och att en ökad medvetenhet om de begränsningar som fanns hade 

lett fram till en att nya riktlinjer krävdes. 97  Dessa ”riktlinjer”, eller motiv, baserades på 

klimatologiska följder och då nya energikällor hade väsentligt annorlunda förutsättningar behövdes 

en ny teknisk kompetens. Det pedagogiska upplägg som skulle ge de nya förmågorna som 

eftersträvades hade börjat framträda i Energisystemteknik-förslagets betoning på helheter: 

Utgångspunkten är att man efter genomgången utbildning ska kunna behandla energitekniska 
system utan att vara bunden till i förhand givna (och etablerade) tekniska lösningar. Syftet är i stället 
att man ska kunna ta sig an frågeställningar utan att ha förutfattade meningar men att man samtidigt 
ska vara kapabel at ta till sig och förstå adekvata tekniska lösningar. 98 

Syftet med att inte bunden på detta sätt återspeglar många tidigare perspektiv, och det var i detta 

sammanhang som diskussionerna började närma sig en tanke om den nya utbildningens innehåll 

inte skulle omfatta en viss del studier i icke-tekniska ämnen. Systemperspektivet tog dock nästan 

uteslutande plats inom en teknisk kontext, och det föreföll vara främst mot senare år i utbildningen 

studier i tvärvetenskapliga perspektiv skulle komma in genom ett antal projekt där studenterna i 

större utsträckning skulle få ta eget ansvar och nå en utvecklad form av systemtänkandet. En något 

idealiserad bild verkar ha funnits i och med formuleringar som ”där kommer hela den inhämtade 

kunskapsmassan att tas i anspråk till fullo i lösandet av arbetsuppgifterna.” Energisystemteknik-

förslaget hade en i huvudsak pedagogiskt konventionell struktur, men betonade självt att det var 

en utmaning att översiktligt presentera utbildningens koncept med den helhetssyn man ville uppnå. 

99 Men i Energisystem-förslaget verkar man ha blivit påverkad av NyIng-projektets diskussioner 

om pedagogik och istället framställde man nu att studenterna skulle tränas i projektarbete redan 

från år 1.100 Det spekulerades även om samarbete med STS som framställdes ha en liknande 

målsättning, och här verkar denna insikt lett till djupare påverkan då det i sammanhanget målades 

                                                 
96 PTG 1999-11-19, bilaga 2 § A FÖRSLAG: Civilingenjörsprogram i Energisystem 2 f. 

97 PTG 1997-10-21, bilaga 15 § A Utredning avseende den framtida utformningen. 

98 Ibid., 12. 

99 Ibid., 14 f.  

100 PTG 1999-09-21, bilaga 7 § B, 4. 
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upp en bild upp av hur energisystemet var omgärdat av komplexa regelverk. ES behövde därmed 

införliva fler MTS-kurser för att programmets målsättning skulle uppnås. Dessa inslag skulle ge en 

kontinuerlig utblick mot samhället och omvandlingsprocesser där ett globalt perspektiv och en 

förståelse för andra kulturer tänktes framträda genom att, vilket inte var vanligt för ingenjörer, 

kontinuerligt tränas i muntlig och skriftlig kommunikation över ämnesgränser.101 Ett tydligare syfte 

med utbildningen tog form och en central målsättning uppstod genom en mycket viktig passage: 

Dessa skall ha förmåga att väl kunna kommunicera med specialister från vitt skilda kompetenser, 
såväl tekniker som ”icke-tekniker”. De skall vara tränade i att driva projekt och därför ha kunskaper 
i ledarskap och organisation. Dessa civilingenjörer bör därmed vara särskilt lämpade att arbeta med 
energisystem under planering, uppbyggnad och vid förändring. 102 

Detta ändrades senare till ”med specialister från vitt skilda kompetensområden” istället för ”såväl 

tekniker som ’icke-tekniker’”103 vilket kan indikera på en liten pusselbit i en långsamt förändrad 

föreställning – från en tydlig uppdelning mellan teknik och ”allt annat” till att vara mer inkluderande. 

Sannolikt kunde det även retoriskt bidra till samarbete istället för att upprätthålla den traditionella 

sprickan mellan de två kulturerna. Nu var det inte längre ett mindre tillägg utan lyftes fram som en 

del av kärnan, det unika, i utbildningen.104 I dessa sammanhang började dock kritik förekomma mer 

intensivt, exempelvis från Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden som både i samband med 

Energisystemteknik- och Energisystem-förslaget betonat att vad ”icke-tekniskt” innehåll innebar 

var oklart.105 

 Och för att fortsätta på det kritiska spåret, för även nästan alla aktörer var positiva under 

inrättningsprocessen höjdes även kritiska röster. I dessa, fanns det några stridslinjer? Alltså några 

aspekter om återkommande hamnade i skottgluggen. Ja, sådana existerade och en återkommande 

diskussionspunkt var om UU egentligen hade kompetens nog för denna typ av utbildning medan 

andra tyckte att den gav ett för splittrat intryck.106 Programrådet för F var en av flera som framhållit 

att en del sådan saknades eller var svagt utvecklad inom vissa energitekniska men att entusiaster för 

utbildningen hade förhärligat det faktiska sakförhållandet.107 Fysiska institutionen var bekymrade 

över att inslaget av fysik var mycket svagt med tanke på de uppgifter studenterna tänktes arbeta 

                                                 
101 PTG 1999-11-19, bilaga 2 § A Förslag till nytt civilingenjörsprogram. 

102 PTG 1999-11-19, bilaga 2 § A FÖRSLAG: Civilingenjörsprogram i Energisystem, 4. 

103  PTG 2001-05-13, bilaga 3 § A UTBILDNINGSPLAN FÖR CIVILINGENJÖRSPROGRAMMEN VID 
UPPSALA TEKNISKA HÖGSKOLA till 3 § Utbildningsplaner 2001/2002, 2. 

104 PTG 1999-09-21, 7 § B.  

105 PTG 1997-10-21, bilaga 15 § G Förslag till ny inriktning – energisystemteknik – inom civilingenjörsprogrammet teknisk fysik 
till 15 § Ny inriktning i energisystemteknik inom civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik, även PTG 1999-11-19, bilaga 2 § B 
Förslag till nytt civilingenjörsprogram i Energisystem till 2 § Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i Energisystem.  

106 PTG 1997-03-25, bilagor 9 § D till 9 § Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i teknisk-fysik 1997/98. 

107 PTG 1997-10-21, bilaga 15 § J till 15 § Ny inriktning i energisystemteknik inom civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik. 
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med och att förslaget andades av en kompromiss mellan ämnesområden, universitet och fakulteter. 

Den bro som hittills försökt byggas mellan olika ämnen imponerade inte på institutionen som 

menade att förslaget präglades av en överoptimistisk inställning som varken innehållsmässigt eller 

ur pedagogisk synvinkel var försvarbart. Kritiken härstammade sannolikt från att deras eget ämne 

påverkats genom att bitvis söndrats och lyfts in i olika kurser, vilket relaterar till problematiken som 

uppkommit när ”partssammansatta kommittéer aningslöst åstadkommer en orealistisk 

stoffkompression.”108 Detta var ett exempel där ett klassiskt ingenjörsämne kom i bjärt kontrast 

med idén att utvidga ett systemperspektiv, för det enda sättet att göra det på samma tid som andra 

utbildningar var att byta ut delar av vissa ämnen eller blanda upp dem. Annan kritik, bl.a. från 

Institutionen för informationsteknologi, problematiserade användandet av MTS som sades vara en 

anonym förkortning vilken riskerade att dölja ”genuina ingenjörsämnen” eller att vissa 

formuleringar hade en politisk opportunistisk prägel vilket äventyrade den vetenskapliga 

trovärdigheten.109 Kjell Pernestål, tidigare inblandad i P-inriktningen, var dock kanske den störste 

kritikern. Han instämde visserligen i att det fanns ett behov men att innehållet var så brett och 

uttänjt att kunskapsbilden i bästa fall var orienterade inom några områden, men huvudsakligen 

bristande i det praktiska arbetet vilket skulle leda till en oförmåga att konkurrera på marknaden. 

Hans omdöme blev att förslaget borde avsmalnas för att ge de utbildade någon grad av 

självförtroende i sin egen kompetens då det var otydligt, svårt att utvärdera samt för brett.110 

 Sammanfattningsvis handlade diskussionen om de olika ämnenas sammanfattning storlek, 

exempelvis mängden fysik eller användandet av MTS. Trots kritiken stod arbetsgruppen för 

Energisystem-förslaget på sig och betonade att utveckling som pågick i samhället inte längre 

handlade om att lösa specifika tekniska problem, utan nya tekniska systemkrav skulle innebära 

integrerade lösningar som även beaktade sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter.111 

Behov, argument och motiv för STS 

I NOT-projektets marknadsföringsmässiga beskrivning av STS framställdes denna ”humanist-

ingenjör” läsa en tredjedel humaniora och samhällsvetenskap för att fylla ett behov om 

civilingenjörer med bred kompetens, med insikter i samhällets funktion och hur människor 

                                                 
108  PTG 1999-11-19, bilaga 2 § B Angående Förslag till Civilingenjörsprogram i Energisystem till 2 § Utbildningsplan för 
civilingenjörsprogrammet Energisystem. 

109 PTG 1999-11-1, bilaga 2 § B Synpunkter på nytt civilingenjörsprogram i Energisystem (remiss UFV1999/1864) till 2 § 
Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i Energisystem. 

110 PTG 1999-11-19, 2 § B Remissvar till 2 § Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i Energisystem. 

111 PTG 1999-11-19, bilaga 2 § A FÖRSLAG: Civilingenjörsprogram i Energisystem, 8. 
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påverkas av ny teknik; detta för att ”insikter i hur människan vardagsliv och samhälle både påverkas 

av teknik och sätter gränser för tekniska utopier.”112 

 Inrättningsprocessen för STS var inte lika utsträckt i tid som ES och hade därmed inte lika 

många remissomgångar, men fick ändå många kommentarer. Det beror möjligtvis på programmets, 

åtminstone inledningsvis, tydligare och mer utmanande idé och planeringsarbetet för STS skulle de 

humanistiska och samhällsvetenskapliga inslagen genom ett fokus på teknikområdet ge studenterna 

en bred förståelse av teknikens villkor i näringsliv och samhälle som i ett av programmets första 

förslag sades ansluta sig till det förhållandevis unga STS-området (märk väl att här åsyftas ”Science, 

Technology, Society” och inget annat) som beskrevs inte vara baserat i någon enskild disciplin. Här 

fanns också en tydlig medvetenhet om att en sådan utbildningen inte existerade i Sverige.”113 Snows 

retorik om de två kulturerna dök i detta sammanhang upp tydligt: 

För att lösa de problem som morgondagens samhälle kommer att ställas inför vad gäller 
överbefolkning, klimatstörningar, kommunikationsbehov och ohälsa, kommer det krävas unga 
välutbildade människor med en bred, solid kunskapsbas, skolade för att finna lösningar på 
kulturproblem som dessa. Ingen av de två kulturerna kan gör göra [sic] anspråk på att ’på egen hand’ 
lösa problemen.114 

Att beteckna problemen morgondagens samhälle stod inför som ”kulturproblem” gav en ingång 

till ett behov för utbildningen. 

 När det gällde Uppsala som högsäte för utbildningen var denna argumentationstyp inte lika 

utbyggd som för ES, men likväl tydliga där att Uppsala betonades ha ”[…] den nödvändiga 

kunskapsbasen för att en satsning på en STS-inriktad ingenjörsutbildning skall kunna lyckas.”115 

Institutionen för informationsteknologi stod i detta sammanhang ett av de mest insiktsfulla 

yttrandena, de påpekade att UU hade unik förutsättningar för att lyckas med denna typ av 

utbildning förutsatt att de ”olika ’kulturerna’” kunde möta varandra respektfullt och med 

intentionen att samarbeta, men att de av erfarenhet visste att synpunkter av typen ”för lite av allt, 

speciellt mitt ämne” skulle dyka upp. Härvid betonade de att det var viktigt för alla inblandade att 

inse att det var kombinationen av kunskaper som var det nya och önskvärda.116 

 Även för STS var det innehållet som tog upp den största platsen i diskussionerna vilket redan 

från början hade varit inställt på temat att överbrygga ”de två kulturerna”. De argument som 

                                                 
112 PTG 2000-03-14, bilaga 4 § Uppsala universitet. Aktiviteter för att stimulera intresset för naturvetenskap och teknik till 4 § 
NOT-projektet, 63. 

113 Notera att ”STS” här inte åsyftar samma förkortning som för STS-programmet (System i teknik och samhälle). 
PTG 1999-09-21, bilaga 7 § A Lägesrapport: Teknik och kulturvetenskap (ett arbetsnamn): Förslag till ett nytt civilingenjörsprogram 
med integrerade humanistiska/samhällsvetenskapliga inslag till Verksamhetsplan 2000, 10. 

114 Ibid., 7. 

115 Ibid., 10. 

116 PTG 1999-11-19, bilaga 3 § B Synpunkter på nytt civilingenjörsprogram i System i teknik och samhälle (remiss 1999-09-30) till 
Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i System i teknik och samhälle. 
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frekvent framförts av arbetsgrupperna skedde ofta på en högre nivå i en kontext av nätverk som 

programmet skulle behandla och hur det kunde ha både tekniska och samhälleliga dimensioner. 

Internets framväxt användes för att motivera hur nya frågor och problem – som i hög grad hade 

ämnesövergripande karaktär – hade uppstått.117 Dessa resonemang utvecklades i senare förslag där 

även en biologisk underton började framträda och bli tydlig, för samma nätverksperspektiv som 

kunde appliceras på enskilda cellers molekylärbiologi eller i evolutionär populationsdynamik 

tänktes kunna ge en fördjupad insikt om hur dynamiska system fungerade.118 Att biologi dök upp 

kanske inte var förvånande då även den vetenskapen genomgick en stark utveckling under 1990-

talet och hade vissa egenskaper som lätt kunde relateras till systemperspektiv. För att de studerande 

skulle betraktas som civilingenjörer behövde teknik- och naturvetenskap-delen vara tillräckligt 

omfattande, och här föreslogs poängfördelningen mellan de två kulturerna vara 60–80 poäng 

humaniora och samhällsvetenskap av totalt 180. Ambitionen var att ge en generell teknisk förståelse 

i områden som skulle tillåta studenten att i framtiden inte bara anpassa sig till, utan även vara 

ledande i den snabba utveckling som man förutspådde. De tekniker man ville lära ut skulle även ha 

tillämpningar inom samhällsvetenskaperna. 119 Definitionen av ”teknik” skulle därmed breddas 

vilket konkret skulle innebära att det område inom vilket civilingenjörens traditionella legitima 

kunnande befann sig nu införlivade en förståelse av att teknik är en mänsklig produkt och därmed 

en del i sociala strukturer.120 Men hur ställde sig de olika institutionerna till idéns närmande till 

innehåll av olika ämnen? Institutionen för informationsteknologi menade att utbildningens 

avsaknad av traditionell teknik inte behövde vara ett problem då en stor andel annan teknik ingick 

av en typ som nära samspelade med människor – informationsteknologi. Den tilltänkta 

arbetsmarknaden för STS trodde man skulle utvecklas snabbt, och att framstegen inte gick att direkt 

förutsäga sågs inte som ett egentligt problem eftersom en generellt uppbyggd 

civilingenjörsutbildning inte nödvändigtvis behöver veta det långt i förväg.121 

 Vad innehållet skulle syfta till var alltså förhållandevis klart, men diskussionen om vad som 

skulle ingå var nästan att betrakta som en enda stor stridslinje. Den absoluta majoriteten var positiv 

till idén med STS, men med många medspelare till innehållet blev det som Institutionen för 

informationsteknologi nämnt ingen brist på synpunkter om det tilltänkta innehållet i STS. Och det 

                                                 
117 PTG 1999-05-25, bilaga 3 § Komplexa nätverk, ett förslag till civilingenjörsprogram till Ingenjörs/civilingenjörsutbildning med 
humanistiska/samhällsvetenskapliga inslag, 1. 

118 PTG 2000-03-14, bilaga 2 § Rapport från arbetsgrupp med uppdrag att se över verksamhetsinriktning och organisationsform för 
fysiksektionens grundutbildning till 2 § Förnyelse av grundutbildningen i fysik, 7. 

119 PTG 1999-05-25, bilaga 3 §, 2. 

120 Om detta skriver även Lindewall, 32 f. 

121 PTG 1999-11-19, bilaga 3 § B Synpunkter på nytt civilingenjörsprogram i System i teknik och samhälle (remiss 1999-09-30). 
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kom från alla håll. ISV betonade t.ex. att det humanistiska och samhällsvetenskapliga närmandet 

mot nätverksförståelse fått för mycket utrymme på bekostnad av övriga ämnen medan det från 

humanistiskt och samhällsvetenskapligt håll pekades på att hermeneutisk och fenomenologisk 

metod inte fått tillräckligt utrymme. Även inom den humanistiska och samhällsvetenskaperna gick 

åsikterna isär, t.ex. ansåg Institutionen för kulturantropologi och etnologi att den 

samhällsvetenskapliga prägeln var för stark till förmån för humanistiska ämnen. 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden som helhet föreföll mest bekymrade över om den 

tilltänkta C-uppsatsen skulle kunna hålla samma kvalité som hos övriga studenter. Institutionen för 

biologisk grundutbildning spekulerade om vilka kriterier som egentligen skulle användas för att 

klassa en kurs som teknisk eftersom dessa utgjorde grunden i en civilingenjörsexamen och därmed 

var en central aspekt i diskussionerna om STS. De menade att tio år tidigare hade ett program som 

helt saknat fysik i sitt programförslag knappast accepterat och erkänts som en 

civilingenjörsutbildning, men genom att UU tidigare hade lyckats inrätta ett civilingenjörsprogram 

utan fysik som blivit framgångsrikt så kanske det skulle kunna lyckas beroende på 

teknikklassningen.122 Detta program var Molekylär bioteknik, men en stor skillnad var att det, trots 

bristen på fysik, nästan uteslutande bestod av tekniska och naturvetenskapliga ämnen. I det 

sammanhanget reagerade Uppsalas teknologkår på vad de upplevde som en risk att ta lätt för på 

kraven – att nå upp till kravet om tekniska poäng genom en mindre stram klassificering var en 

oacceptabel inställning.123 Även Institutionen för materialvetenskap var tveksamma och frågade sig 

om inte istället ett kursutbud inom humaniora och samhällsvetenskap kunde infogas för samtliga 

teknologer att välja.124 National- och företagsekonomiska institutionerna menade på samma spår 

att man behövde välja från start om målet var en allmän orientering inom 

humaniora/samhällsvetenskap eller en fördjupning. Själva förespråkade de en fördjupning och 

menade att kurser i ekonomi kunde ses som de kanske mest relevanta för en civilingenjör.125 På 

detta spår fortsatte det, mest återkom man till att fysikämnet lyste med sin frånvaro. Flera 

institutioner påpekade att det borde vara åtminstone en fysikkurs i utbildning, dels för om ett ämne 

kunde ses som obligatoriskt för civilingenjörer var det fysik och dels för att programmets inriktning 

ansågs kunna vinna på det eftersom de flesta system är dynamiska vilket fysiken framställdes kunna 

beskriva bäst. Särskilt ISV ansåg det vara mycket angeläget att studenterna, som skulle få ett särskilt 

                                                 
122  PTG 1999-11-19, bilaga 3 § B Civilingenjörsprogram i System i teknik och samhälle till 3 § Utbildningsplan för 
civilingenjörsprogrammet i System i teknik och samhälle. 

123 PTG 1999-11-19, bilaga 3 § B Angående förslag till nytt civilingenjörsprogram i System i teknik och samhälle att starta ht 2000. 

124 PTG 1999-11-19, bilaga 3 § B Civilingenjörsprogram i System i teknik och samhälle. 

125 PTG 1999-11-19, bilaga 3 § B Skiss till uppläggning av ett samhällsvetenskapligt block. 
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brett perspektiv inom vetenskap, teknik och samhälle, behövde åtminstone en kurs i det 

grundläggande ämnet fysik som satte lagarna för vad som var möjligt och för att få en god inblick 

i båda de kulturer som både historiskt utgjort och framgent skulle ligga till grund för det moderna 

samhällets utveckling.126 Matematiska institutionen var dock inte lika kritiska till avsaknaden av 

fysik, utan visade en uppmuntran till att våga prova någonting nytt och påpekade att ”Ett 

tvärvetenskapligt program måste alltid skapa sin egen forskningsmiljö eftersom de traditionella 

miljöerna som regel anser att förkunskaperna är otillräckliga i det egna ämnet.” De menade att här 

 fanns en unik möjlighet att inte bara lära studenterna att räkna och lösa tal utan att även uppehålla 

dem i ett mer förutsättningslöst tänkande kring modeller och verklighet. Det erkändes visserligen 

att dessa insikter vanligtvis uppstod genom fysikämnet, men ett nytt närmande från mer kulturella 

och sociala sammanhang kunde testas. 127 Institutionen för informationsteknologi trodde att STS 

skulle passa väl in på en arbetsmarknad vilken var under snabb utveckling, men de höjde ett varnade 

finger för att starta ES och STS samtidigt då det nytänkande som presenterades genom STS skulle 

kräva höga krav på engagemang och insatser till följd av sin genomgripande gränsöverskridning128 

Ytterligare en aspekt som återkom vid var möjligheten för STS att forska, t.ex. gav den tilltänkta 

C-uppsatsen traditionellt inte sådan möjlighet. 129 

 Sammanfattningsvis kan man säga att det föreföll vara en utmaning att få in icke-tekniska 

ämnen på ett välstrukturerat vis, för samtidigt som majoriteten av yttranden från olika aktörer var 

positiva till idén kommenterades ofta detaljer. Det tog dock inte helt udden från viljan att nå ett 

gränsöverskridande närmande mellan de två kulturerna och oftare än inte kommenterades det som 

spännande, och en viss förståelse visades ändå för den utmaning det innebar att balansera omfånget 

av de ingående ämnena.  

En gemensam och en egen målsättning 

Även om ES och STS var nytänkande fanns en tanke om att de två första åren på alla 

civilingenjörsprogram skulle ha starka gemensamma drag för att göra det relativt lätt att flytta 

mellan programmen.130 Men oavsett program och innehåll visade yttranden från industriföreträdare 

och politiker på att behovet av naturvetare och tekniker generellt var stor.131 NyIng-projektet hade 

                                                 
126 PTG 1999-11-19, bilaga 3 § B till Remisskommentarer angående förslag till civilingenjörsprogram i ”System i teknik och samhälle”. 

127 PTG 1999-11-19, bilaga 3 § B Re: System i Teknik och Samhälle. 

128 PTG 1999-11-19, bilaga 3 § B Synpunkter på nytt civilingenjörsprogram i System i teknik och samhälle (remiss 1999-09-30). 

129 PTG 1999-09-21, bilaga 7 § A. 

130 PTG 1998-05-26, bilaga 3 § Strategisk plan för grundutbildningen år 2008 vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala 
universitet. Utkast (980519) till Strategisk plan för grundutbildningen. 

131 PTG 1998-09-22, bilaga 2 § Strategisk plan för grundutbildningen med sikte på år 2008 vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 
vid Uppsala universitet. Version (980914) till Strategisk plan för grundutbildningen, 2. 
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listat de satta målen för alla civilingenjörsutbildningar, men utöver dessa framhävde rapporten att 

de inte kunde vara statiska utan behövde anpassas i takt med förändrade krav. Här framställdes ett 

antal nya krav man menade ofta framhölls på en civilingenjör som, likt behoven, motiven och 

argumenten för ES och STS kretsat kring, mynnade ut i en ökad betoning på kompetens för att 

kommunicera och samarbeta med icke-tekniker. Detta kallades även ”förändringskompetens” då 

den skulle bidra till civilingenjörens förmåga att under hela sitt yrkesliv kunna anpassa sig till 

förändrad teknik och yrkesroll. 132  Utbildningsdiskussioner måste förr eller senare resultera i 

konkreta mål, och vad kan avslutningsvis sägas om några av de mest framträdande målen för ES 

och STS? 

 För ES framträdde genom P-inriktningen ett övergripande mål om att förse studenten med 

en s.k. ”operativ” förmåga.133 Denna behövdes då utbildningen skulle utveckla de studerandes 

förmåga att ta sig an komplexa problemställningar och finna samt genomföra praktiska lösningar, 

därtill lyftes även en förmåga till egen utveckling framför fixa kunskapsmål.134 Detta mål fanns kvar 

genom hela utvecklingsarbetet in i Energisystem-förslaget.135 Från P-inriktningen kan därmed en 

utveckling av målen ses, där de första trevande målen mot systemperspektiv och social kompetens 

genomgående betonades mer och fanns kvar som tydliga mål flera år efter att ES inrättats.136 Trots 

alla diskussioner, och flera år efter att utbildningen inrättats, hade målsättningarna inte förändrats 

nämnvärt. Själva tanken om en mer överblickande ingenjör var en av de aspekter som drev 

utvecklingen framåt, det var konkretiseringen av innehållet som tog tid. Det kan även vara 

illustrativt med ett exempel på tankar om poängfördelningen. För att ta en civilingenjörsexamen 

vid UU krävdes minst 80 poäng i teknik, och utöver detta föreslogs 26 poäng matematik, 25 poäng 

fysik, 25 poäng biologi/kemi samt 24 poäng MTS.137  

 När målsättningen för STS började konkretiseras under 1999 var det i mer övergripande 

termer av att utbilda civilingenjörer med djupa kunskaper inom ett valt teknikområde, men med en 

insikt om hur teknik-människa-samhälle samspelade och formade varandra. Det skulle nås genom 

                                                 
132 Ingemarsson, 8. 

133 PTG 1996-05-21, bilaga 3 § Studieplaner, teknisk fysik, energiteknisk inriktning till Studieplan teknisk fysik åk 3-4, inriktning 
P (energiteknik) 1996/97. 

134 PTG 1997-10-21, 15 § A, 11. 

135 PTG 1999-11-19, bilaga 2 § A FÖRSLAG: Civilingenjörsprogram i Energisystem, 4. 

136 Se t.ex. PTG 2001-05-13, bilaga 3 § A UTBILDNINGSPLAN FÖR CIVILINGENJÖRSPROGRAMMEN VID 
UPPSALA TEKNISKA SKOLA till, och PTG 2002-03-05 13 § A UTBILDNINGSPLAN FÖR 
CIVILINGENJÖRSPROGRAMMEN 180/220 POÄNG VID UPPSALA UNIVERSITET till Utbildningsplan för 
civilingenjörsprogrammen 2002/2003, gemensam del. 

137 PTG 1999-11-19, bilaga 2 § A FÖRSLAG: Civilingenjörsprogram i Energisystem, 5. 
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metodik från både teknik/naturvetenskap och humaniora/samhällsvetenskap, 138  vilket senare 

utvecklades genom en inriktning mot nätverk där även biologiska termer började dyka upp i 

samband med betoning sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer.139 I en första mer konkret 

kompetensprofil lyftes, utöver att studenterna skulle tillgodogöras en relevant kunskapsmassa, 

träning i kritisk tänkande och analys samt träning av muntlig och skriftlig framställning.140 Dessa 

kriterier kan tyckas mer ospecificerade än de ES hade vid samma tidpunkt, men de byggde en 

ingång till det framväxande STS-fältet man ville närma sig. Dock hade man en något naiv inställning 

till bildandet av ett kritiskt tänkande samt muntlig och skriftlig framställning, dessa framställdes 

vara oproblematiska eftersom seminarier och uppsatsskrivande ”självklart ger sådan kompetens”.141 

Med tanke på den pedagogiska diskussion som pågick i bakgrunden var denna attityd förvånande, 

och den blev senare kritiserad. Målsättningen utvecklades och leddes mer in mot att analysera, 

modellera och styra sociotekniska system. Inom vad som sades vara företagens och samhällets 

sociala nätverksstrukturer dessa studenter verka och självständigt kunna värdera tekniska lösningar 

utifrån helhetsperspektiv. 142 Denna målbeskrivning höll sig sedan, likt för ES, oförändrad under 

kommande år. 143  Utbildningens markant tvärvetenskapliga innehöll tänktes öppna dörren för 

möjligheter att arbeta med flera olika funktioner inom företag och att kunna kommunicera muntligt 

och skriftligt över traditionella ämnesgränser. Avslutningsvis kan det även här vara värdefullt med 

en tidig poängfördelning, denna var (med antal delpoäng teknik inom parentes): 

humaniora/samhällsvetenskap 20 p (0), systemteknik 20 p (20), data 20 p (20), introduktionskurs 

5 p (5), matematik 30 p (5), fördjupning ev. tre alternativ data/signal/biologi 15 p (10), 

biologi/kemi 10 p, examensarbete 20 p (20). 144  Totalt 80 poäng teknik där humaniora och 

samhällsvetenskap skulle smygas in i början av utbildningen för att sedan vidgas under senare 

årskurser då man ansåg att studenterna hade mer erfarenhet och att vinna på sådana aspekter. 

 Sammanfattningsvis kan båda programmen sägas ha varit en stor del i det som inifrån 

universitetet kallades för en ”Uppsalaprofil” vilken växte fram i slutet på 1990-talet inom den 

                                                 
138 PTG 1999-05-25, bilaga 3 §, 1. 

139 PTG 1999-09-21, bilaga 7 § A, 4. Även Lindewall hade identifierat system som ett nyckelord för utbildningen och 
menade att den i flera sammanhang varit synonym med nätverk genom en tanke att de system som kopplade till en 
helhetstanke inte gick att isolera från sin omgivning, vilket öppnade upp för påverkan från annat håll. Här blev även 
begrepp som ”sociotekniska system” viktigt. Lindewall, 31. 

140 PTG 1999-11-19, bilaga 2 § A FÖRSLAG: Civilingenjörsprogram i Energisystem, 10. 

141 PTG 1999-09-21, bilaga 7 § A, 10. 

142 PTG 1999-11-19, bilaga 3 § D Förslag till utbildningsplan och studieplan för civilingenjörsprogrammet i System i teknik och 
samhälle till ”Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i System i teknik och samhälle. 

143 PTG 2002-03-05 13 § A UTBILDNINGSPLAN FÖR CIVILINGENJÖRSPROGRAMMEN 180/220 POÄNG 
VID UPPSALA UNIVERSITET. 

144 PTG 1999-09-21, bilaga 7 § A. 
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tekniska utbildningen. Karaktären framställdes utgöras av flera ”unika samarbeten över traditionella 

gränser, så att Uppsalas bredd och konkurrensfördelar har kunnat utnyttjats.” 

ES och STS, två sidor av samma mynt? 

Så vad slutligen sägas om likheter och skillnader mellan ES och STS? En fundering man kan ställa 

sig inledningsvis är om de behov, argument och motiv som kan relatera till ES och STS 

inrättningsprocesser hade några spår av att vilja lösa ett problem? Ja, ett sådant som skymtade hela 

tiden i bakgrunden för de båda var den tekniska utvecklingens acceleration och de implikationer 

det medförde. Den blev grogrunden för ett ökat behov av civilingenjörer som, lite paradoxalt nog, 

även behövde kunna handskas med icke-tekniska aspekter. Likt Pålsson nämnde initialt om 

konstanter i civilingenjörsutbildningens historia är det tydligt även här hur avnämarna – d.v.s. 

industri och näringsliv – kom att påverka utbildningen. Men det finns en viktig skillnad, i detta fall 

var det GUU själva som föreföll ha inlett dessa förändringar av sitt utbildningsinnehåll. 

Förändringen kom inifrån, dock var man noga med att stämma av med industri och näringsliv vilka 

oftast var positivt inställda till tankarna om det nya innehållet. Lindewall menade dock att STS 

ifrågasattes av sin omvärld, även av starka åsikter inom Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 

självt.145 Sådana antydningar har inte funnits i mitt källmaterial, utan tvärtom föreföll en absolut 

majoritet även här vara positiv; åtminstone inom GUU. Hennes studie var dock mer inriktad på 

tidsperioden efter STS inrättats, och byggde i betydligt större utsträckning på analys av enskilda 

personers handhavande. Det är möjligt att de mål som STS satte inte uppnåddes som önskat, eller 

att de personer hon följt ändrat åsikt efter inrättandet. Men jag vågar påstå att om en förändring i 

attityder till tankarna bakom STS, och i förlängningen ES, skett var det i sådant fall efter inrättandet. 

 För att rikta fokus mot ett nytt innehåll istället, för det var utmanande och flera parallella 

utvecklingar fanns. UHÄ hade börjat att problematisera det i sina rapporter under 1980-talet där 

de lyfte att civilingenjörsutbildningen var en yrkesutbildning som huvudsakligen ska utbilda 

generalister – men som ska kunna arbeta med tillräckligt specifika, teknisk djupa, arbetsuppgifter. 

Denna balans var nog redan svår under 1980-talet, och när den tekniska utvecklingen sedan 

accelererade mot den s.k. IT-boomen där kommunikationen betonades och olika yrkesgrupper i 

ökande grad kom i kontakt med varandra började ytterligare krav ställas på en social breddning. I 

detta sammanhang kom den fråga som funnits i bakgrunden i mer än ett sekel att göra sig 

brännande påmind – vad var ingenjörens roll i samhället och hur skulle utbildningen se ut? 

                                                 
145 Lindewall, 40 f. 
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 I Uppsala hade man alltså idéer för detta. Men hur kom det sig att det blev just Uppsala? Det 

var inte bara där föreställningar existerade om nytt innehåll och pedagogik, men det var där de kom 

att konkretiseras i ett planeringsarbete där nytt innehåll och ny pedagogik fann legitimitet. Inom 

GUU lyftes det också vid flera tillfällen att i Uppsala fann en miljö där dessa möjligheter kunde gro, 

och tankemässigt var både ES och STS tidigt ute – åtminstone man jämför med det nationella 

NyIng-projektet som startade 1998. Diskussionerna som ledde fram till ES kom igång redan 1991, 

och de för STS 1995. Uppsala har en lång historia av en bred utbildningsmiljö, och till skillnad från 

de rent tekniska högskolorna och universiteten fanns, som man själv verkade medveten om, en 

fördel när det gällde resurser att få in nya moment i utbildningar. Detta var man pigg på att utnyttja, 

kanske för nyhetens behag och glädjen i att skapa något nytt men sannolikt snarare för att, som 

Pålsson belyst, vinna andelar på en utbildningsmarknad med färre studenter och där universitetet 

mer kommit att spela efter marknadsmekanismer som i ökande grad fått kunskap och utbildning 

att se som vilken vara helst. Det går inte att förneka att avnämarnas påverkan fanns med i 

bakgrunden, därigenom skapades incitamentet att använda kunskap som ett konkurrensmedel. 

 För att fortsätta på likheterna, och på ett mer intressant tema än produkter på en marknad. 

Givet behovet och möjligheterna i Uppsala, samt industrins intresse, så var det utbildningarnas 

innehåll som diskussionerna huvudsakligen handlade om. Här uppvisade både ES och STS en tydlig 

strävan att kombinera olikheter för att förnya civilingenjörens roll i vad man såg vara ett 

föränderligt samhälle. En liten skillnad i denna strävan var dock att ES började komma in på ett 

mer tvärvetenskapligt spår först när energisystemens systematiska implikationer började framträda 

medan STS redan från start utgick från Snows retorik. Det beror nog till stor del i att STS inte hade 

gått att föra in som inriktning på ett redan existerande program utan att spränga det inifrån, och 

diskussionerna var redan från start fokuserat på att bli ett självständigt program. Men det fanns fler 

likheter än skillnader, främst kanske en strävan av att forma mer kommunicera civilingenjörer med 

kunskaper om även människan och samhället. Detta har många beröringspunkter mot tidigare 

forskning och rapporter från Richardssons till UHÄ och CF. Den återkommande och största 

stridslinjen var, i denna kontext, balansen mellan ämnen som traditionellt varit åtskilda  

 I dessa balansdiskussioner dök många olika aspekter upp, men en sak ES och STS hade 

gemensamt var en intensiv diskussion om fysikämnet. Det kanske inte förvånar då fysik är det 

kanske mest klassiska naturvetenskapsämnet för ingenjörer. I ett större sammanhang relaterade det 

till det problematiska faktum att den studietid som fanns till programmens förfogande inte 

utvecklades i takt med tekniken och samhället, vilket både UHÄ och Fysiska sektionen diskuterat 

i termer av bl.a. stoffkompression. Hur skulle den tid som fanns till förfogande användas för att nå 

de mål som sattes med ES och STS? Här verkar en tanke ha fötts om att innehållet och pedagogiken 
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skulle i ökande mån fokuseras på att skapa en grund utifrån vilken studenterna själva kunde 

fortsätta att lära och växa efter examen – för i en värld med inte bara mer tekniskt stoff utan även 

ökande krav på att kommunicera och skriva… hur skulle allt detta kunna tryckas in i en enda 

utbildning? 

 Detta leder avslutningsvis in på studien början – bildning och utbildning som förefallande 

lika begrepp men bevisligen med en stor skillnad. Genomgående har det talats om utbildning fram 

tills nu, men hur var det med tanken om bildning? Jag lyfte i studiens början Key, Hedenius och 

Ambjörnsson för att försöka fånga tankar om vad detta är för något, och landade i någonting som 

har vissa likheter med vad CF kallade för ”tyst kunskap” – en form av insikter och känsla baserad 

i ett faktiskt kunnande om omvärlden. Ambjörnsson kallade detta för självständigt omdöme, och 

jag håller med. Jag vill dock fördjupa det något och använda de diskussioner om innehåll och 

pedagogik som tog plats inom GUU och relatera dem till Ferguson. Han menade att ingenjören 

har mer gemensamt med konstnären än naturvetenskapsmannen – jag håller med i att ingenjören 

har en relation till båda, men att det inte går att säga mer den ena än den andre. I denna aspekt 

ansluter jag till Lindewalls diskussion om ingenjörsmässighetens fjärmande från verkligheten. Jag 

antar att detta begrepp uppstod ungefär i samband med bildandet av ingenjörsvetenskap som ämne 

och IVA:s tillkomst 1919. Det som sedan hände var att det i ökande grad under 1900-talet tappade 

relevans till sin samtid, och detta samspelar med hur civilingenjörens yrkesroll i perioder diskuterats 

varierande intensivt. Richardsson visade exempelvis hur det i andra världskrigets efterkrigstid fanns 

intensiva diskussioner, och utan att göra en alltför långsökt anspelning kan det nog mycket väl ha 

påverkats i hur stor teknikutvecklingen varit ifrån det första världskriget samt de atombomber som 

avslutade det andra. I sin yrkesroll får civilingenjören ta många beslut, och det omdöme som 

används har två komponenter: den första är den traditionellt ingenjörsmässiga som utgår från ett 

rationellt teknisk-naturvetenskapligt tänkande medan den andra den bygger på en känsla, en 

intuition, för det passade Förmågan att inneha den andra komponenten var vad som fanns i det 

behov som gjorde sig i ökande grad påmint allteftersom systemperspektiven växte. För i denna 

utveckling behövde civilingenjören inte bara en känsla och intuition för det passande i ett tekniskt 

sammanhang, utan även i andra, och där hjälpte inte konventionella metoder längre till. Detta 

anspelar till Liedmans problematiserande av att kvantifiera förmågor som ”resonerande förmåga”, 

eller i detta fall ”kommunikativ förmåga.” Beslut som utgick från denna komponent blev för många 

civilingenjörer snabbt lika viktiga som utgick från den andra mer traditionsenliga. ES och STS 

strävade efter att nå detta självständiga omdöme genom att gå bortom små moment av s.k. ”icke-

tekniska” aspekter inom kurser till att faktiskt inkludera en större andel, 13 % för ES och 33 % för 

STS enligt tidigare siffror. Likt Ellen Keys riktade kritik mot genomgående faktabaserat mål fanns 
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här en drivkraft mot andra förmågor, men hur väl man skulle lyckas nå målen och blir mer ”fri och 

levande” i förhållande till det ovissa (för att en sista gång låna Hedenius terminologi) får bli en fråga 

för en ny undersökning. Och det vore intressant att veta, för det som förändrades mest under 

inrättningsprocesserna var faktiskt diskussionerna. Tanken med utbildningarnas innehåll föreföll 

vara mer eller mindre utstakad redan från början, dock inte vägen dit. Som ett sista exempel för det 

får STS stå, för trots de biologiska resonemangen i inrättningsprocessen som bitvis var starta finns 

idag inte en enda poäng i ämnet. Det kan ses ett tecken på en rätt vanlig händelse med teknik – 

man överskattar nya tekniks effekt på kort tid men underskattar dem över längre tid.  

Avslutande diskussion 

Det är tydligt att de tekniska högskolorna och deras utbildning genomgick drastiska förändringar 

under 1900-talet, både till följd av deras påverkan på samhället och tvärtom. En 

värderingsförskjutning tog sakta plats, där den äldre självbilden från tillkomsten under 1800-talet 

som var snäv kom att breddades allteftersom teknik integrerades i samhället. Historien om en snart 

två sekel lång högre teknisk utbildning är den om successivt förändrade krav, ständig förhandling 

och anpassning. Ingenjörshistorien är mångfacetterad, speciellt i ett tekniskt land som Sverige med 

djupa spår av industriell och social utveckling 

 Hittills har studien i stort sett enkom visat på hur diskussionerna gång efter annan tog upp 

hur dessa skapade en grogrund för nya ingenjörer. Fanns det då något som talade emot att den 

tekniska utvecklingen och förändringar i samhället påverkade GUU? Nej, egentligen inte skulle jag 

våga påstå. Frågan var aldrig att dessa förändring påverkade, utan hur de påverkade, vad de skulle 

leda fram till samt vilken typ av kompetens som diskussionerna inom GUU antogs skulle behövas 

i framtiden. Som visat verkade klarhet finnas i vad man ville uppnå, frågan var bara hur och med 

vilka ämnen. 

 På ett sätt kan man säga att civilingenjörsutbildningarna speglar samhällets kunskapsbehov. 

Och min tes är att desto mer teknifierat samhället blir, desto större betydelse kommer denna typ 

av utbildningar att få genom att tekniskt innehåll spiller över i fler och fler utbildningar. Min 

förhoppnings är att detta blygsamma fall med GUU som budbärare kan bidra till en förståelse av 

detta samspel, en insikt som inte bara har värde i det enskilda fallet utan överlag då utbildningar, 

oavsett innehåll, ständigt omdanas.146 

  

                                                 
146 Uppsala universitet har meddelat att nya ingenjörsutbildningar planeras, exempelvis inom industriell ekonomi med 
start 2020. Uppsala universitet (2018), Punktlistan ett år – vad händer?, åtkomst: 
https://teknat.uu.se/nyheter/nyhetsdetaljsida/?id=10902&typ=artikel [2019-05-02] 

https://teknat.uu.se/nyheter/nyhetsdetaljsida/?id=10902&typ=artikel
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