
 

Sociologiska institutionen vid U
ppsala universitet 75 år          19

4
7 −

 20
22

Sociologiska institutionen vid
Uppsala universitet 75 år

1947 − 2022

Gunhild Hammarström och Hedvig Ekerwald



Sociologiska institutionen
vid Uppsala universitet 75 år

1947 − 2022

Gunhild Hammarström och Hedvig Ekerwald



2   •  

Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet 75 år 
1947–2022
Gunhild Hammarström och Hedvig Ekerwald

© Copyright: Författarna och Uppsala universitet 2022

Grafisk form: DanagårdLitho
Omslagsfoto: Engelska parken. Fotograf: Mikael Wallerstedt.                          
Tillståndsnummer Transportstyrelsen: UAS 1B 2915.                                                       
Spridning godkänt av Lantmäteriet 2017/2144.                                                           
Uppsala universitets bildbank.
Typsnitt: Span samt Adobe Caslon
Papper: Omslag Invercote 260 g | Inlaga Munken Lynx 130 g
Tryckeri: DanagårdLitho, 2022

ISBN 978-91-527-2090-5



INNEHÅLLSFÖRTECKNING   •   3

Innehåll

Innehåll 3

Förord 11

Del 1
Sociologiska institutionen: En spegling av samtiden 12
Gunhild Hammarström

Förord 15

Den första tiden 1947−1959 17

Bakgrund 17
Inledningsskedet 17
Institutionens anställda och undervisningen på grundnivå 19
Licentiatexamen och doktorsgrad 20
Institutionen växer 22
1955 års universitetsutredning: Förslag om nya tjänster 24

Kontrasternas årtionde, 1960-talet 26

Inledning 26
Sveriges sociologförbund bildas 27
Den första forskargruppen − Marknadssociologiska gruppen 28
Universitetslektorer, docenter och andra tjänster 28
Amanuenser och assistenter 29
Undervisning 30
UKAS och ”68-rörelsen”  31
1969 − Ny professor, PUKAS och forskarutbildningens införande 32
Forskarutbildningens inledningsskede 34
Doktorer och licentiater under 1960-talet 34

Vänsterns årtionde, 1970-talet 36

Inledning 36
Grundutbildningen 37
Forskartjänster 38
Världskongressen i sociologi år 1978 40
Seminariegrupper och forskningsprojekt 40
Doktorandernas (brist på) försörjning 41
Studieplaner och forskarutbildningskurser 43
De första disputationerna 44
Avlagda högre examina under 1970-talet 45
U68 och högskolereformen 1977 46



4   •  INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Det kanske lugnare 1980-talet 48

Inledning 48
Högskolereformen och grundutbildningen 49
Professorsskifte och nyanställningar 49
Universitetslektor blir högskolelektor, docenttjänsten försvinner 50
Institutionens kansli 51
Synen på vetenskapliga artiklar 52
Forskningsmedel 53
Det fria intagets konsekvenser för doktoranderna 53
Seminarier och studieplaner 54
Licentiatexamens återkomst 55
Doktorsexamina under 1980-talet 56

Det oroliga 1990-talet 57

Inledning 57
Högskolereformen 1993 och organisationsförändringar 58
Institutionen blir en flerprofessorsinstitution 59
Forskarassistenter och lektorer 62
Förändringar inom grundutbildningen 63
Från Medie- och kommunikationsvetenskap till Social omsorg 63
Det internationella inslaget under 30 år 64
Forskarutbildningen spärras 65
Nya riktlinjer och studieplaner 66
Licentiatexamen förändras återigen  68
Disputationer under 1990-talet 69
Humanistiskt-Samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet 70

Ett nytt sekel, 2000−2009 71

Inledning 71
Professorer lämnar, andra tillkommer 71
Sociala omsorgsprogrammet och Socionomprogrammet 73
Övriga nyanställningar 73
Panoptikon och andra seminarier 75
Färre doktorander och överskott på handledare 75
Forskarutbildningen 77
Licentiater och doktorer 78

Generationsskifte, 2010−2019 80

Inledning 80
Professorsskiften i sociologi 81
Lektorer, biträdande lektorer och postdoktorer i sociologi 82
Centrum för socialt arbete (CESAR) 83
Teknisk-administrativ personal 84
Forskning och forskarutbildning 85
Sociologi 85
Socialt arbete 86
Licentiat- och doktorsexamina 87



INNEHÅLLSFÖRTECKNING   •   5

Dubbelläsarens roll – en följetong 1975−2017 88

”Coronaåret” 2020 90

Inledning 90
Administrativa förändringar och personalförändringar 91
Nya utbildningar 92
Fler anställda lektorer 92
Forsknings- och forskarutbildningsfrågor 93

Forskarutbildningens utfall 1947−2020 96

Forskarexamina och befattning som professor  96
Licentiater 96
De disputerade 97
Antagna docenter 100

Institutionens lokaler 102

Datoriseringen på institutionen 107

Ordbehandling och statistiska bearbetningar 107
Informationsöverföring 111

Akademiska högtider och institutionsfester 115

Akademiska högtider 115
Institutionens jubileer 117
Övriga institutionsfester 118
Privata fester 120

Avslutande noteringar: En era av förändringar 123

Referenser 125

Arkivmaterial 126

Del 2
Förteckningar 127
Gunhild Hammarström

1. Jubeldoktorer och hedersdoktorer  129

Jubeldoktorer 129
Hedersdoktorer 130

2. Vetenskapliga priser och medaljer 132

Oscarspriset 132
Torgny Segerstedt-medaljen 132
Rudbecksmedaljen 133
Gunilla Strömholms stipendium 133
Pedagogiska priset 133
Pris till åminnelse av Katrin Fridjònsdottir 133



6   •  INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sveriges Sociologförbunds priser 134
Benzeliusbelöningarna 134
Sveriges Gerontologiska Sällskap  134
Hans L. Zetterbergs pris 134
The Jan Trost Award for Outstanding Contributions to  
Comparative Family Studies 135

3. Rapportserier, vänböcker m.m. 136

4. Professorer vid Sociologiska institutionen 138

Professorer i sociologi 138

5. Universitetslektorer vid Sociologiska institutionen 140

Fullmaktslektorer  140
Tillsvidareförordnade lektorer   141

6. Docenttjänster, biträdande lektorat, forskarassistenttjänster  
och postdoktorer 143

Docenttjänster 143
Biträdande lektorer 143
Forskarassistenttjänster finansierade av fakultetsmedel  144
Forskarassistenttjänster vid IBF 144
Forskarassistenttjänster finansierade av forskningsråd 145
Forskarassistenttjänster finansierade av annan myndighet 145
Postdoktorer 145

7. Prefekter och studierektorer 146

Prefekter 146
Stf respektive bitr prefekt 147
Studierektor forskarutbildningen 147
Studierektorer grundutbildning och avancerad nivå 147

8. Doktorsavhandlingar 149

Avhandlingar för doktorsgrad, gradualavhandlingar, 1947 – 1974 149
Avhandlingar för doktorsexamen, 1969 –  149

9. Licentiatavhandlingar 160

Avhandlingar enligt den äldre studieordningen, 1947 – 1973 160
Avhandlingar, 20 poäng, enligt 1983 års studieordning, 1984 – 1992 162
Avhandlingar, 40 poäng, enligt 1993 års studieordning 163
Avhandlingar, 60 högskolepoäng, enligt 2007 års studieordning 164

10. Antagna docenter i sociologi 165

Filosofiska respektive Humanistiska fakulteten 165
Samhällsvetenskapliga fakulteten 165
Antagna docenter i socialt arbete 167



INNEHÅLLSFÖRTECKNING   •   7

Del 3
Erinringar och tankar 169

REDAKTÖR: Hedvig Ekerwald

FÖRFATTARE:

Ahmadi, Fereshteh, professor, Högskolan i Gävle 215

Ahlberg, Beth Maina, docent, Uppsala universitet 208

Ahrne, Göran, professor emeritus, Stockholms universitet 194, 197

Anderson, Bo, professor emeritus, Michigan State University  182

Aspers, Patrik, professor, Universität St.Gallen 232

Bulcha, Mekuria, docent vid Uppsala universitet, Mälardalens högskola 208

Busch Zetterberg, Karin, filosofie licentiat, vd för Sifo samhälle,  178 
vd för Demoskopmed för- och efterord av Gunhild Hammarström 

Calais van Stokkom, Sonja, filosofie licentiat, Uppsala universitet intervjuad av 173  
Hedvig Ekerwald och Gunhild Hammarström

Coniavitis, Thomas, professor emeritus, Panteion University, Aten 197

Fagerberg. Johan, FK, doktorand i socialt arbete, Uppsala universitet 245

Franzén, Mats, professor emeritus, IBF, Uppsala universitet 230

Johansson, Stina, professor emerita, Umeå universitet 182

Martínez, Miguel A., professor, IBF, Uppsala universitet 227

Palm, Irving (1944–2021), docent, Uppsala universitet 205

Sandstedt, Eva, professor emerita, IBF, Uppsala universitet 220, 222

Segerstedt, Torgny (1908-1999), professor, rector magnificus, Uppsala universitet 250

Svensson, Göran, universitetslektor, F.D., Uppsala universitet 210

Torres, Sandra, professor, Uppsala universitet 236

Förord 171

Lärare under fem decennier 173
Sonja Calais van Stokkom intervjuad av Gunhild Hammarström och  
Hedvig Ekerwald

Sociologen och arbetslivet 178
Karin Busch Zetterberg 

Till Sociologiska institutionens 75-årsjubileum 2022: 182  
Vi som lämnade 

Bo Anderson och Stina Johansson

Levnadsnivåundersökningen vid Sociologiska institutionen 194  
i Uppsala 

Göran Ahrne 

Omdaningen av forskarutbildningen i sociologi i Uppsala i  197 
slutet av 70-talet 

Göran Ahrne & Thomas Coniavitis 



8   •  INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Mitt möte med religionsfrågan vid Sociologen i Uppsala 205
Irving Palm:* 

Development Sociology Seminar Series  208
Beth Maina Ahlberg and Mekuria Bulcha 

Den utdragna resan: Sociologen och medievetarna i Uppsala 210
Göran Svensson: 

Att känna inför Sociologiska institutionen 215
Fereshteh Ahmadi

 Institutet för Bostads- och urbanforskning (IBF) 220 
 – ett nytt rum för sociologer 

Eva Sandstedt

Sociologi vid Institutet för bostads- och urbanforskning, IBF: 222  
En personlig betraktelse över forskning om boende, risk och  
miljö vid IBF 

Eva Sandstedt

 Coming to Sweden and IBF 227
Miguel A. Martínez

Samhället som försvann 230
Mats Franzén 

Att kasta sig till Uppsala - en ref lekterande sociologisk  232 
analys av ett fall 

Patrik Aspers

Becoming a sociologist while navigating disciplinary ‘Others’  236
Sandra Torres: 

Identitet, forskning och löpning:  En löpares erfarenheter från  245 
forskarutbildningen 

Johan Fagerberg

 Radiointervjuer med Torgny Segerstedt 250



INNEHÅLLSFÖRTECKNING   •   9

Del 4
A Jubilee Report 265 
Department of Sociology, Uppsala University 1947–2022  
Hedvig Ekerwald

Introduction 267

The First 25 Years, 1947–1972  269

Heads of Department 1947–1972 and Their Years of Service 269
The Founding 269
The Ideal: American Sociology 271
Renewal of the Sociology Paradigm 274

The Next 25 Years, 1972–1997  277

Heads of Department 1972–1997 and Their Years of Service: 277
Economic Problems, Cooperation, and Innovation 277
Research at the Department during the Middle Period, 1972–1997 280
Miscellanea 283

The Latest 25 Years, 1997–2022  285

Heads of Department 1997–2022 and Their Years of Service: 285
Neo-Liberalism and Influences from the Humanities 285
Difficult Situation for PhD Candidates 286
The Department and Women’s Movement 286
The Third-Period Professors 287
Social Work Education and Research 289
Department Students and Staff in Figures 2020 289

Conclusion 290

References 291



10   •  INNEHÅLLSFÖRTECKNING



FÖRORD   •   11

Förord

Sociologi etablerades som ämne med egen institution vid Uppsala universitet år 1947,  
och undervisning och forskning i ämnet har nu snart idkats i 75 år. Med sina ca 80 anställda  
tillhör Sociologiska institutionen för närvarande de större sociologiinstitutionerna i Sverige,  
och innesluter sedan 2018 även Centrum för socialt arbete, Cesar.

De alltmer datoriserade processerna i arbetet innebär paradoxalt vissa problem för dokumen- 
tationen av det förflutna. Inte minst därför är det av vikt att vi själva söker bevara vår institutionella 
historia enligt förmåga. Professores emeritae Gunhild Hammarström och Hedvig Ekerwald har år 
2017 av Sociologiska institutionen fått uppdraget att skriva dess historik, och resultatet föreligger 
här. Historiken består av fyra delar. Inledningsvis ges en historik på svenska över institutionens 
utveckling sedan år 1947, återföljd av en omfattande samling förteckningar, bland annat samtliga 
doktorsavhandlingar vid institutionen 1947−2020. Sedan följer flera sociologers personliga minnen 
av olika skeden i institutionens historia. Där ingår också en utskrift av två radiointervjuer med  
institutionens förste professor, Torgny Segerstedt. Avslutningsvis ges en kortare historik på engelska.

På institutionens vägnar önskar jag läsarna intressanta och trivsamma stunder vid läsningen.

Uppsala den 20 januari 2021

Sandra Torres
Prefekt, Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet
Professor i sociologi särskilt socialgerontologi 
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Förord

År 2022 är det 75 år sedan Sveriges äldsta sociologiska institution grundades vid Uppsala universitet, 
år 1947.1 Den första professorn Torgny T. Segerstedt (1908−1999) utsågs genom Kungl. Maj:ts 
beslut den 26 juli samma år efter att sedan år 1939 ha innehaft lärostolen i praktisk filosofi vid 
Uppsala universitet. I samband med institutionens 40-årsjubileum redogjorde professor Birger 
Lindskog i skriften Sociologiska institutionen i Uppsala 1948–1988: Jubileumsprogram och loggboks-
blad (7 s.)2 för ämnesprofilens förändringar utifrån den kurslitteratur som använts under åren. 
Till 50-årsjubileet skrev professor Ulf Himmelstrand och tidigare studierektorn Sonja Calais 
van Stokkom Sociologiska institutionen 50 år: 1947−1997 om den första generationens sociologer, 
grundutbildningens utveckling i siffror och framför allt om den forskning som bedrivits genom en 
genomgång av institutionens avhandlingar och forskningspublikationer. Båda skrifterna beskriver 
hur Torgny T. Segerstedt fick professuren samt den första generationens sociologer. Delar av 
institutionens historia har således behandlats i dessa tidigare skrifter, och i föreliggande skrift finns 
hänvisningar till dessa i det fall uppgifterna återkommer för sammanhangets skull och för att inte 
alla läsare förväntas känna till de två tidigare skrifternas innehåll.

Jag har valt en annan inriktning än mina föregångare. Avsikten är att försöka spegla den 
förändring som har ägt rum sedan 1947 med fokus på förändringen från en enprofessorsinstitution 
till en flerprofessorsinstitution samt forskarutbildningens utveckling från ett helt fritt tillträde till 
antagningsbegränsning och en mer ordnad utbildningsgång. Grundutbildningen belyses i mindre 
utsträckning. Det omgivande samhället, statliga regelverk samt universitets- och institutionsinterna 
krav och bestämmelser har på olika sätt påverkat både institutionens struktur, antalet professorer 
och utbildningen på grund- och forskarutbildningsnivå under årens lopp. Det är den förändringen 
som behandlas, som den kommer till uttryck i institutionsprotokoll och andra offentliga handling-

1  Den första professuren i Sverige i nationalekonomi och sociologi innehades av Gustaf Steffen åren 1903-1929 vid Göteborgs högskola.
Begreppet institution användes tidigare för en ämnesanknuten enhet vid Uppsala universitet. Numera står begreppet enligt konsistorie-
beslut 1993-01-18 för en administrativ enhet, som inte behöver vara ämnesanknuten. Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet är 
fortfarande en ämnesinstitution men har utvidgats till att även inbegripa Centrum för socialt arbete sedan år 2018. Begreppet Sociologiska 
institutionen är också det som använts i universitetskatalogerna.
2  Den innehåller dessutom förteckningar.
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ar. Institutionen består också av människor och deras göranden, som formar verksamheten, och gör 
den föränderlig. Delvis har jag kompletterat med egna, och i vissa fall andras, minnen och erfaren-
heter. 

För att läsaren ska kunna följa utvecklingen ger jag en i huvudsak deskriptiv kronologisk fram-
ställning. Eftersom det är institutionens historia som beskrivs, inte sociologiämnets, har jag valt att 
utgå från tioårsperioder, med undantag för den första som är något längre. Valet av tioårsperioder 
motiveras av att det har kommit stora universitetsreformer under varje decennium, som har utgjort 
grunden för institutionens verksamhet under det följande årtiondet. Delar av institutionens historia 
har jag emellertid behandlat tematiskt och de avsnitten följer efter den kronologiska redovisningen. 
De behandlar institutionens olika lokaler, datoriseringen på institutionen samt viss festverksamhet. 

Under årens lopp har institutionen haft många olika anställda på olika poster under kortare 
eller längre tidsperioder. Det är en omöjlighet att namnge alla dessa. Många är ändå namngivna när 
det är knutet till deras respektive position. I avsnittet Förteckningar finns dock sammanställningar 
över institutionens professorer, ordinarie och tillsvidareanställda lektorer, tjänster som docent och 
forskarassistent, biträdande lektorer, postdoktorer samt prefekter och studierektorer (Förteckning 4–7). 
De som är i livet har kontaktats och ombetts kontrollera att uppgifterna om just dem är korrekta, även 
om inte alla svarat. Bland förteckningarna finns även institutionens jubel- och hedersdoktorer, 
vetenskapliga priser samt rapportserier och vänböcker (Förteckning 1–3). Det har skrivits över 200 
doktorsavhandlingar och över 70 licentiatavhandlingar under dessa år. Jag har valt att inte namnge 
någon av dessa i den löpande texten. Samtliga finns dock förtecknade i Förteckningar 8 och 9. 
Antagna docenter finns i Förteckning 10. Av produktionstekniska skäl avslutas denna historik med 
året 2020.

Avslutningsvis vill jag tacka alla kolleger som läst och givit synpunkter på tidigare versioner av 
texten och ett särskilt tack till Hedvig Ekerwald, min kollega under arbetsprocessen.

Uppsala i april 2021

Gunhild Hammarström
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Den första tiden 1947−1959

BAKGRUND

Efter andra världskrigets slut i Europa tog ecklesiastikministern och professorn Georg Andrén 
initiativ till 1945 års universitetsberedning, i vilken han själv blev ordförande. Syftet med utred-
ningen var att åstadkomma en upprustning av universiteten och att öka den vetenskapliga kvaliteten, 
eftersom universitetsutbildningen stagnerat under kriget och åren dessförinnan. Uppdraget gällde 
bland annat att utöka professorskåren, som utgjorde de enda fasta lärarna. För Uppsala universitets 
del blev resultatet ett beslut om 15 nya professurer under 1940-talets senare hälft, varav en var en 
professur i sociologi, då den enda i landet. Syftet med att införa sociologin som universitetsämne 
var enligt vetenskapshistorikern Tore Frängsmyr politiskt men även praktiskt. Sociologin med 
en inriktning mot tillämpad forskning skulle visa hur samhället skulle organiseras för att minska 
klassgränser och bidra till gemenskap mellan olika samhällsgrupper.3 

INLEDNINGSSKEDET

Professor Torgny T. Segerstedt hade sedan år 1939 innehaft professuren i praktisk filosofi, som 
inbegrep ämnet sociologi, vid Uppsala universitet. Universitetsberedningen resulterade i Kungl. 
Maj:ts proposition 1947:272 (s. 221) där beslutet avseende Uppsala universitet följer Filosofiska 
fakultetens förslag, vilket universitetskanslern stödde, att professuren i praktisk filosofi skulle upp-
delas i två, den ena i sociologi, den andra i praktisk filosofi. Förslaget innebar också att professurens 
innehavare i praktisk filosofi Torgny T. Segerstedt skulle ha frihet att välja mellan de båda profess-
urerna. Efter att ha innehaft professuren i praktisk filosofi under åtta år, valde Torgny T. Segerstedt 
att lämna den professuren och övergå till det nya sociologiämnet.

Den tidigare sociologin i Sverige under Gustaf Steffen hade varit teoretiskt inriktad, medan  
Segerstedt var inriktad på att förena teori med empiriska studier. Han var starkt influerad av 
dåtidens amerikanska sociologi som var inriktad på empiri baserad på kvantitativa metoder, helt i 

3  Tore Frängsmyr, 2000. Svensk idéhistoria: Bildning och vetenskap under 1000 år. Del 2. 1909-2000, ss. 301-302. Stockholm: Natur och 
Kultur.
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enlighet med utredningsbetänkandet från 1946, som ställde denna sociologi i motsatsställning till 
den kontinentaleuropeiska sociologin som benämndes som teoretiskt spekulativ.

I samband med att Torgny T. Segerstedt tillträdde professuren i sociologi år 1947, följde några 
sociologiintresserade licentiander och doktorander med från filosofiinstitutionen, vilka beskrivs 
mer utförligt i de tidigare jubileumsskrifterna. Dessa var Georg Karlsson, Birger Lindskog, Bengt 
Rundblad och Agne Lundquist. Georg Karlsson blev efter något år den förste disputerade dok-
torn i sociologi och så småningom, år 1966, den första professorn i sociologi vid universitetet i 
Umeå, bildat år 1963. Birger Lindskog blev den andre doktorn och stannade kvar vid institutionen 
i Uppsala, blev docent i socialantropologi och så småningom professor i sociologi 1969−1980. 
Bengt Rundblad avlade filosofie licentiatexamen i Uppsala, flyttade till Göteborg och disputerade 
där och blev sedermera professor i sociologi med inriktning mot arbetslivsfrågor vid Göteborgs 
universitet. Agne Lundquist disputerade vid institutionen och var universitetslektor vid Lunds 
universitet 1972−1979. Han var ägare av bokförlaget Argus och förläggare samt ägnade sig även åt 
författarskap och översättning av samhällsvetenskaplig litteratur.

Redan på 1940-talet fick Torgny Segerstedt flera administrativa uppdrag inom universitetet, 
bland annat som prodekanus och från år 1947 dekanus vid Filosofiska fakultetens Humanistiska 
sektion, som sociologiämnet då ingick i. Från år 1955 var han universitetets rektor till och med 
år 1978, alltså sammanlagt i 23 år. Han var därför delvis tjänstledig från professuren under de 
två första åren som rektor och på heltid från år 1957. Under större delen av1960-talet höll dock 
Segerstedt i Högre seminariet på institutionen och gav dessutom öppna föreläsningar på lördags-
förmiddagar i universitetshuset över varierande ämnen.4 Professuren lämnade han år 1969 på grund 
av ämbetet som rektor. Under tiden upprätthölls professuren av först Georg Karlsson, 1958−1966, 
och därefter Birger Lindskog, 1966–1969 (se Förteckning 4). 

Som rektor bidrog Torgny Segerstedt bland annat till att nya universitetsbyggnader, såsom 
Biomedicinskt centrum (BMC) och Humanistiskt-Samhällsvetenskapligt Centrum (HSC), 
samt studentbostadsområden uppfördes i Uppsala. På 1950-talet införde han traditionen med 
mösspåtagning från Carolina Redivivas balkong kl. 15.00 på Valborgsmässoafton, eller Sista april 
som Uppsalaborna säger. År 1975 blev han invald i Svenska Akademien på stol 2. Torgny Segerst-
edt hade ett flertal statliga utredningsuppdrag, bland annat som ordförande i 1955 års universitet-
sutredning, vars förslag både innebar väsentliga förändringar i det svenska högre utbildningsväsen-
det och tillkomsten av forskningsråd såsom Riksbankens Jubileumsfond (1962) och det som så 
småningom blev det Humanistiskt-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR).5

På en vetenskaplig institution fanns under många år i regel bara en professur. Professorn utsågs 
med kunglig fullmakt fram till år 1974, då den nya grundlagen infördes. Genom årliga regler-
ingsbrev beslutade regeringen enligt riksdagsbeslut ned på institutionsnivå vilket antal tjänster ett 
universitetsämne kunde få. Som den ende läraren ansvarade professorn länge för all undervisning 
och examination. Undervisningsskyldigheten uppgick till 4 timmar i veckan, som omräknat till 

4  Med öppna föreläsningar avses att de för öppna för allmänheten.
5  HSFR upphörde år 2000, och dess verksamhet överfördes till det nybildade Vetenskapsrådet från år 2001. För en utförligare 
beskrivning av Torgny Segerstedts verksamhet hänvisas till ”Torgny T. Segerstedt: ett hundraårsminne” av Martin H:son Holmdahl och Stig 
Strömholm i Nya professorer 2008, B. 156. Acta Universitatis Upsaliensis.
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arbetstimmar, eller klocktimmar som blivit det vanliga begreppet, var 16 timmar i veckan och inbe-
grep förberedelser och examination. Som 1945 års universitetsberedning föreslog blev det möj- 
ligt att tillfälligt anställa amanuenser och assistenter och biträdande lärare för elementär timunder-
visning, vilket Segerstedt också gjorde. Det kunde också finnas ett docentförordnande, som senare 
blev en docenttjänst.

INSTITUTIONENS ANSTÄLLDA OCH UNDERVISNINGEN PÅ GRUNDNIVÅ

De första uppgifterna om institutionen finns i 1948 års upplaga av universitetskatalogen, där det 
under rubriken Sociologiska institutionen anges tre anställda: professor Torgny Segerstedt, förste 
assistenten Georg Karlsson samt andre amanuensen och bibliotekarien Bengt Rundblad. I katalogen 
för 1951 återfinns Hans L. Zetterberg (MA) som förste assistent, och han var verksam där till 
1953. I samma katalog står Ulf Himmelstrand som andre amanuens och bibliotekarie och något år 
senare som förste assistent. Han blev senare, år 1969, Torgny Segerstedts efterträdare som professor 
vid institutionen. Samtliga fick med tiden stor betydelse för sociologins utveckling i Sverige. 

Under de första åren klarade sig institutionen utan administrativ hjälp. Alla beslut av betydelse 
fattades på fakultetsnivå. I fakultetsprotokollen under de första årtiondena av sociologiämnets 
historia är varenda anslags- och utgiftspost redovisad. Varje tjänst, liksom tjänstledigheter och 
önskemål om utrikes tjänsteresor, beslutades på fakultetsnivå efter ansökan från institutionen eller 
av berörda personer. Att resa till en vetenskaplig konferens utomlands krävde då ett godkännande 
av fakulteten. På institutionsnivå hade man endast hand om det s.k. driftkostnadsanslaget, som 
främst var avsett för telefonkostnader, kontorsmaterial och dylikt. Övrig ekonomi, såsom hyror för 
lokaler och löner, sköttes centralt. Studenterna var inte fler än att schemaläggningen kunde skötas 
på egen hand. I början av 1950-talet uppgick det totala antalet studenter på institutionen till 15-20 
per termin. Det kan jämföras med cirka 1 500 ett drygt årtionde senare.

Undervisningen på grundnivå var indelad i tre betygsnivåer, 1 betyg som motsvarade en termins 
studier, samt 2 och 3 betyg för den andra respektive tredje terminen, vilket är desamma som dagens 
A-, B- och C-nivåer. Varje kurs bestod av flera delkurser, som kunde tenteras skriftligt eller munt-
ligt. Fram till senare delen av 1960-talet, till skillnad från senare årtionden, bestod den sista kursen 
för såväl 2 som 3 betyg av en läskurs, som tenterades muntligt för professorn. Efter erhållna 6 betyg 
fördelade på minst två ämnen kunde en fil.kand. examen erhållas. En 3-betygskurs krävdes inte vid 
denna tid.

Något antagningssystem till grundkurserna förekom inte för de humanistiska ämnena, som 
sociologiämnet då tillhörde, utan endast för vissa speciella och kostsamma utbildningar, exempelvis 
medicin och laborativa naturvetenskaper. Den som avlagt studentexamen hade rätt att studera vid 
universitet. (Studentexamen avskaffades år 1968.) När man önskade läsa ett visst ämne vid Filo-
sofiska fakultetens Humanistiska sektion, infann man sig helt enkelt på institutionen och skrev in 
sig. Det som för den enskilde främst begränsade möjligheten till universitetsstudier var ekonomin. 
Egen förmögenhet, stöd från föräldrar eller banklån krävdes innan systemet med behovsprövade  
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studielån infördes på 1950-talet.6 Studielånet krävde dock att studentbetyget hade en viss nivå. För 
att få fortsatt studielån, och från år 1964 studiemedel, fordrades att en viss del av föregående års 
studier klarats av. 

I universitetskatalogen för år 1952 anges för första gången vilken undervisning som gavs vid in-
stitutionen: Proseminarieövningar med diskussion av ”elementära sociologiska begrepp, seminarie- 
övningar över ”valda sociologiska problem” samt offentliga föreläsningar över ”förändringar i svenska 
samhällets struktur”. Torgny Segerstedt höll i samtliga moment. Det var alltså ganska glest med 
undervisning i jämförelse med senare årtionden, men studierna bestod i huvudsak av självstudier, 
vilket krävde en viss studiedisciplin. Temana för föreläsningarna och seminarierna förändrades något 
under åren därpå. En termin skulle proseminarierna ske genom diskussion av L. Festinger och 
H.H. Kelleys bok Changing Attitudes Through Social Contact och någon termin senare av Ungdoms 
kommitténs utredning Ungdom möter samhället (SOU 1951:41). En större förändring var att assis-
tent Ulf Himmelstrand gav en kurs i ”sociologiens metodfrågor”, ett moment som blev allt viktigare.

Den högre utbildningen, som idag benämns forskarutbildning, skedde främst genom diskussion 
av texter eller teoretiska och metodologiska problem i Högre seminariet, vilket gav en skolning i 
argumentation och analys. Redan vid institutionens tillkomst anordnades ett Högre seminarium 
under Torgny Segerstedts ledning. Det vände sig till såväl doktorander och licentiander som till 
3-betygsstudenter, vilket var det vanliga vid många institutioner. 

LICENTIATEXAMEN OCH DOKTORSGRAD

Den högre utbildningen efter grundexamen bestod av två steg: en licentiatexamen och därefter en 
doktorsgrad. Doktorsgraden är nu avskaffad och licentiatexamen har fått en förändrad form. För 
en licentiatexamen i sociologi krävdes en läskurs, som tenterades muntligt för professorn, och en 
avhandling som producerades i en maskinskriven version, alltså inte tryckt. Läskursen vid Uppsala-
institutionen omfattade cirka 5000 sidor. I läskursen ingick allmän sociologi, teori, klassiker, analys 
och metod, och litteraturen presenterades i en litteraturlista, från vilken licentianden kunde välja. 

I skriften Sociologiska institutionen 50 år: 1947−1997 betonar Ulf Himmelstrand värdet av den 
gamla licentiatexamen och framhöll att den i USA jämställdes med en PhD, vilket även framhölls i 
den senare PUKAS-utredningen år 1968 (som omnämns senare). Det illustreras bland annat av att 
två licentiater från Sociologiska institutionen i Uppsala fick professurer i USA, Bo Anderson och 
Hans L. Zetterberg. Som licentiat i Uppsala skrev Hans L. Zetterberg en av sina mest kända böcker 
On Theory and Verification in Sociology (1954, svensk översättning Om teori och belägg i sociologien, 
1967). Den användes som kursbok under många år till slutet av 1970-talet, liksom Zetterbergs bok 
Social Theory and Social Practice (1962, tidigare titel On Theory and Social Practice). 

Banden till den amerikanska sociologin var starka. Bengt Rundblad var exempelvis en tid verk-
sam som Talcott Parsons assistent vid Harvard University. Efter licentiatexamen har Bo Anderson 

6  Olika typer av studielån infördes stegvis redan tidigare och har dessutom ändrats sedan dess. Statliga naturastipendier, som innebar 
fri kost och logi efter behovsprövning, infördes på 1940-talet. År 1964 infördes icke behovsprövade studiemedel samt en bidragsdel, vilket 
kvarstår än idag. (Se Johnny Andersson, ”Studiefinansiering och universitetets stipendier”, Nya Professorer 2006, B. 150. Acta Universitatis 
Upsaliensis.)
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gjort hela sin aktiva karriär i USA, först vid Stanford University och Columbia University och 
senare vid Michigan State University, vilket han själv berättar om i sitt bidrag till 75-årsjubileet till-
sammans med Stina Johansson. Han var under en längre period gästprofessor vid Företagsekonomiska 
institutionen i Uppsala under 1990-talet. År 1986 blev han hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga 
fakulteten, Uppsala universitet (se Förteckning 1). Hans L. Zetterberg var verksam redan under 
tidigt 1950-tal vid Columbia University i New York. Zetterberg var den förste direktören för Riks-
bankens Jubileumsfond, där Segerstedt var ordförande åren 1965−1966. Under åren 1967−69 var 
Zetterberg Chairman of the Department of Sociology at State of Ohio University med 30 professorer 
i sociologi, sannolikt den högsta tjänst en svensk samhällsvetare haft i USA. Zetterberg återkom 
till Sverige under 1970-talet där han gjorde en helt annan karriär, bland annat som ägare av och 
VD för SIFO, chefredaktör för Svenska Dagbladet 1987−1988, grundare av City-universitetet och 
bokförlaget Timbro. År 1977 blev han hedersdoktor vid Umeå universitet. 

Doktorsgraden inom Filosofiska fakulteten ersatte den tidigare magistergraden och infördes i 
Uppsala år 1863. För doktorsgraden krävdes en avlagd licentiatexamen samt en ytterligare avhand- 
ling, gradualavhandlingen, men inga läskurser. Doktorsgraden sågs som ett livsverk, och avhandlingen 
var omfattande. När tryckningsbidrag infördes år 1948, utgick det för en text på högst 320 sidor. 
Staten ersatte tryckkostnaden till 75 procent. Arbetet tog vanligen sju-åtta år. De flesta som avlade 
den var närmare 40 år.

Något regelrätt antagningsförfarande förekom inte utan systemet var relativt informellt. Vanligen 
skedde det genom uppmuntran eller förslag från professorn. Ett större problem var hur man skulle 
klara sig ekonomiskt. Försörjningsfrågan var prekär. Om man inte hade egen förmögenhet eller 
föräldrar som stod för det ekonomiska, eller möjligen maka/make som arbetade, var det banklån 
som krävdes. För många tog det hela yrkeslivet efter disputationen att betala av de stora lånen. 
Betalt arbete vid sidan om var också en möjlighet, t.ex. som lärare vid läroverk eller gymnasium 
eller som tidningsskribent. Så småningom, år 1947, inrättades på förslag av 1945 års universitet-
sutredning licentiat- och doktorandstipendier, som var skattefria men endast räckte till ett fåtal.7 
Beloppet täckte livets nödtorft för en ensamstående person. 

Doktorsdisputationen för graden var en högtidlig och långvarig akt, som började kl. 10 och 
varade 4-6 timmar med lunch däremellan. Obligatoriskt var två opponenter, där den ena, förste 
opponenten, var utsedd av fakultetskollegiet, som bestod av fakultetens samtliga professorer och 
docenter med tjänst. Förste opponenten som var disputerad, antingen docent eller professor, in-
riktade sig på innehållet i texten, dvs. teori, metod och slutsatser. Den andre opponenten utsågs av 
respondenten och skulle inrikta sig på källorna och akribi. Den senare behövde inte vara disputerad 
utan kunde vara en doktorand med filosofie licentiatexamen. Opponenterna var befriade från övrig 
tjänstgöring under tre veckors tid för att förbereda oppositionen och hade rätt att ta del av allt 
material som låg till grund för avhandlingen och tolkningarna. I de fall då det även fanns en tredje 
opponent, vilket var frivilligt, utsågs den av respondenten själv. Tredje opponentens uppgift var att 
hålla ett mer skämtsamt anförande. Obligatorisk klädsel för respondent och opponenter var enligt 
praxis högtidsdräkt, vilket för män innebar frack eller motsvarande och för kvinnor svart långärmad 
långklänning. Respondenten stod ekonomiskt för lunchen under disputationen, som kunde bestå 

7  Se Johnny Andersson, ”Studiefinansiering och universitetets stipendier”, Nya Professorer 2006, B. 150. Acta Universitatis Upsaliensis.
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av kaffe och smörgåsar i Café Alma i universitetshusets källarvåning, samt även för efterföljande 
middag på kvällen, vanligen på den nation respondenten tillhörde. Nationstillhörigheten var ett 
obligatorium fram till år 2010, då nationsobligatoriet upphörde. 

Både gradualavhandlingen och licentiatavhandlingen betygsattes från betygssteget Godkänd 
(B) till Berömlig (A) med betygsstegen Ba, AB och a däremellan, vilket var samma betygssteg som 
i de dåvarande gymnasierna och läroverken. Betyget sattes av fakultetens professorer, inklusive 
institutionens professor, alltså inte av en särskilt utsedd  betygsnämnd såsom i dag. På gradual- 
avhandlingen kunde man få s.k. docentbetyg, för vilket krävdes lägst betyget AB. Den som fått det 
var ändå tvungen att ansöka om docentur hos fakulteten och eventuellt även om befrielse från det 
obligatoriska lärarprovet, beroende på vilken undervisningserfarenhet den sökande hade. I vissa fall 
sågs det som ett misslyckande om doktoranden inte erhöll docentbetyg, eftersom det sågs som den 
enda möjligheten till fortsatt karriär inom universitetet. Det gällde dock inte sociologiämnet under 
de första åren, eftersom konkurrensen inte hunnit bli så stor.

Den första disputationen i sociologi ägde rum den 20 oktober 1951, då Georg Karlsson 
försvarade sin avhandling. Den handlade om äktenskaplig tillfredsställelse och baserades på både 
en enkätundersökning och personintervjuer. Eftersom det var den första disputationen i det nya 
och okända ämnet, var publikintresset stort, även från pressens sida. Avhandlingen gav upphov 
till kontroverser, inte bara i pressen utan även bland de betygsättande professorerna i Filosofiska 
fakultetens Humanistiska sektionen, främst mellan samhällsvetare och historiker å ena sidan och 
språkvetarna å den andra. Bland annat förstod man inte vad den nyintroducerade och då okända 
surveymetoden kunde bidra med. Kontroversen medförde att Georg Karlsson inte erhöll docent- 
betyg på avhandlingen. Hans vetenskapliga karriär tog dock inte slut därmed, vilket framgått tidi-
gare. Motsättningen inom fakulteten bidrog enligt universitetshistorikern Carl Frängsmyr till att 
”samhällsvetenskaperna så småningom avsöndrades till en egen fakultet”.8

En disputerad doktor kunde erhålla ett docentförordnande, som innebar möjlighet till egen 
forskning. Alla som disputerade kunde dock inte få tjänst vid universitetet. Vid en vetenskaplig 
humanistisk institution fanns i regel endast en fast tjänst, professuren, fram till slutet av 1950-talet. 
Däremot fanns ett flertal statliga tjänster, för vilka doktorsgrad och i vissa fall licentiatexamen var 
ett krav, t.ex. lektors- och rektorstjänster vid gymnasium samt chefstjänster vid bibliotek, muséer, 
statliga arkiv m.m., som fanns spridda över landet. 

INSTITUTIONEN VÄXER

1950-talet utmärktes av högkonjunktur och framtidstro. Social välfärd och demokrati var viktiga 
begrepp. Universitetsutbildning blev attraktiv och värderades högt. Vid institutionen ökade både 
antalet studenter och lärare. I 1954 års universitetskatalog har fil.stud. Sonja Risinger (senare 
Calais van Stokkom) tillkommit som andre amanuens och bibliotekarie. Hon är en av dem som 
tillhört institutionens lärarkollegium under längst tid då hon pensionerades år 1995, dvs. drygt 40 
år. Under senare delen av 1950-talet växlade fil.lic. Ulf Himmelstrand och fil.kand. Sonja Calais  

8 Se Carl Frängsmyr, 2013, Universitetet som arena, ss. 179-180. Acta Universitatis Upsaliensis.
Redan år 1956 delades den Filosofiska fakulteten, genom att dess båda sektioner, den humanistiska och den matematiskt-naturvetenskapliga, 
bildade två fakulteter. Den Humanistiska fick två sektioner, en historisk-filosofisk och en språkvetenskaplig. 
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mellan att vara förste assistent och biträdande lärare. De undervisade båda växelvis om sociologiska 
metoder och praktiska tillämpningar av dessa. Även en kurs i statistik för sociologer infördes, som 
Georg Karlsson gav. Att institutionen växte framgår även av att den från 1955 utökades med ett 
kanslibiträde, den första administrativa tjänsten. Det blev inte oväntat en kvinna, Greta Mårdell.

Kurserna och föreläsningsserierna varierade något mellan åren och nya teman tillkom, men i 
huvudsak gavs samma kurser under 1950-talet. Från och med höstterminen 1959 presenterades 
emellertid ett utökat kursutbud. För 1 betyg krävdes fem moment: examinatorier9 på boken Svensk 
samhällsstruktur i sociologisk belysning av Gösta Carlsson och Edmund Dahlström, kurser i grund- 
läggande metodik, elementär sociologi och socialantropologi samt proseminarier. För 2 betyg 
ingick kurserna socialantropologi, sociologisk teori, industrisociologi, kvantitativ metodik med 
laborationer och fältarbete, statistik samt föreläsningar över organisationsteori och proseminarier. 
För 3-betygsstudenter och licentiander ingick en föreläsningsserie i organisationsteori, seminarier 
över sociala problem och över aktuell sociologiskt forskning samt ”konferenser”, som var ordvalet i 
universitetskatalogen, över praktiska forskningsproblem. 

Under den tid som studenterna var få arbetade lärare och forskare tillsammans med forskning 
och undervisning, och studenterna involverades i forskningen genom fältarbeten. Institutionen 
var en liten sammanhållen enhet. Ett exempel är att under 1940-talet inledde Torgny Segerstedt 
tillsammans med Agne Lundqvist den stora undersökningen av industrialismens följder i städerna 
Huskvarna och Katrineholm, som var två städer med olika historisk bakgrund. Den skulle pågå i 
flera år. Undersökningen resulterade i bokverket Människan i industrisamhället (1952 och 1955) 
samt till Agne Lundqvists doktorsavhandling för graden år 1955. Institutionens trebetygsstudenter 
deltog som intervjuare vid de olika undersökningarna. Möjligen var det en sådan institutionsmiljö 
som Torgny Segerstedt såg som ett ideal i skriften Den akademiska gemenskapen: en sociologisk skiss 
(1966). Det är dock svårt att uppnå med flera hundra studenter.

Georg Karlsson, den förste doktorn, innehade den första docenttjänsten i institutionens historia 
med s.k. docentstipendium från den 1 juli 1954 till den 30 juni 1961. Han vikarierade som profes-
sor från 1958, varvid Birger Lindskog vikarierade på docenttjänsten (se Förteckning 6). I universi-
tetskatalogen för vårterminen 1959 redovisas under rubriken Sociologiska institutionen sex lärare, 
förutom Torgny Segersted: Ulf Himmelstrand, Sonja Calais, Georg Karlsson, Birger Lindskog, 
Agne Lundquist och Bengt Rundblad. Av dessa hade endast Segerstedt en fast tjänst. 

Från 1947 fram till 1959 hade fyra män disputerat för doktorsgraden (se Förteckning  8). Ett cen- 
tralt begrepp för två av dem var begreppet anpassning, en var socialantropologisk med inriktning 
mot ”fiktiva utgrupper”, och en behandlade social kontroll. De fyra doktorerna blev alla kvar inom 
universitetssfären, och en av dem, Birger Lindskog, vid Uppsalainstitutionen. Under samma tid- 
period hade 13 personer avlagt licentiatexamen enligt den äldre examensordningen, varav en kvin-
na, Inga Boëthius (se Förteckning 9). Hon disputerade senare för graden i Umeå eftersom Georg 
Karlsson, då verksam som professor i Umeå, var hennes handledare. 

9  Examinatorier kan liknas vid seminarier över de olika kapitlen i boken. Närvaro var obligatorisk.
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1955 ÅRS UNIVERSITETSUTREDNING: FÖRSLAG OM NYA TJÄNSTER

Efterkrigstiden innebar ett ekonomiskt uppsving, och studentantalet ökade kontinuerligt. Att uni-
versiteten inte hade beredskap att ta emot den framtida förväntade studenttillströmningen, insåg 
man tidigt både inom universiteten och från statens sida. De fria fakulteterna, dvs. främst humaniora, 
där de samhällsvetenskapliga ämnena ingick, men även juridik och teologi, utsattes för stora 
påfrestningar med många studenter och få lärare. Studietakten sågs dessutom som helt otillfreds-
ställande, liksom de många studieavbrotten. Studenter från socialgrupp 3, som då var den gängse 
beteckningen, hade inte heller ökat i den utsträckning som statsmakterna önskat, medan däremot 
andelen kvinnor hade ökat. Slutsatsen var att undervisningen behövde reformeras. 

1955 års universitetsutredning, som Torgny T. Segerstedt var ordförande i, föreslog olika åt-
gärder för att möta det ökande antalet studenter och därmed ökande behov av undervisning. Som 
ett resultat av utredningen fattades beslut år 1958 om en helt ny lärartjänst, ett universitetslektorat, 
vid sidan av professuren. Universitetslektoratet var en ren undervisningstjänst, medan professorer 
och docenter skulle få mer tid för forskning. Det skapades därigenom två skilda universitetskarriärer, 
samtidigt som universitetets dubbla uppgift forskning och undervisning tillgodosågs. Genom refor-
men ersattes år 1964 universitetskanslern med ett utvidgat universitetskanslersämbete (UKÄ), som 
fick ett centralt ansvar för utvecklingen av utbildningen i både kvantitativt och kvalitativt avseende. 
Vid universiteten inrättades universitetsstyrelser för att uppnå en sammanhållen planering inom 
universitetsutbildningen. Vid Uppsala universitet behöll man den tidigare benämningen konsistoriet. 
Dessutom föreslog utredningen att en samhällsvetenskaplig fakultet skulle inrättas.

Ett ordinarie universitetslektorat, liksom professuren, erhölls genom ett förordnande av Kungl. Maj:t 
och var en statlig fullmaktstjänst, en fast tjänst som innehades fram till pensioneringen. Innehavaren 
var oavsättlig, även vid arbetsbrist. Denna typ av tjänst upphörde för nyanställningar år 1986 och 
finns således inte lägre kvar. Undervisningsskyldigheten för lektorerna blev 12 timmar per vecka, 
dvs. 48 arbetstimmar, vilket senare skulle bli 10 timmar per vecka, vilket kan jämföras med profes-
sorernas 4 timmar i veckan. Den totala årsarbetstiden fastställdes till 396 s.k. lektorstimmar, där 
varje lektorstimme motsvarade fyra klocktimmar. Arbetstiden låg under terminstid, som på hösten 
började den 1 september och på våren slutade i maj. De hade ferier, dvs. ”jullov” och ”sommarlov”, 
då de kunde ägna sig åt forskning och/eller vidareutveckling. 

Docenttjänsten var en extra ordinarie forskartjänst, som innehöll 75 procent forskning och 25 pro- 
cent undervisning, huvudsakligen bestående av licentiand- och doktorandhandledning. Det var 
en meriteringstjänst som på sikt skulle kunna leda till en professur. Förordnandet var på 2 x 3 år 
med möjlighet till ytterligare förlängning på tre år, dvs. totalt nio år. Det grundläggande formella 
kravet för att erhålla en sådan tjänst var att man hade blivit antagen som docent. För att bli docent 
krävdes docentbetyg på gradualavhandlingen samt en godkänd docentföreläsning. Det var då det 
enda undervisningskravet. Man kunde dock som doktor erhålla en docenttjänst även för att meritera 
sig till docent beroende på hur konkurrenssituationen såg ut. I allmänhet gick docenttjänsterna 
till personer som redan var verksamma vid institutionerna, eftersom de utsågs av fakulteten på 
förslag av professorn. Om avhandlingsbetyget inte var tillräckligt, kunde man meritera sig för att 
bli antagen som oavlönad docent efter särskild prövning av fakulteteten, vilket förutsatte ytterligare 
skrifter. Under 1950-talet blev tre män vid institutionen antagna som oavlönade docenter, och alla 
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tre fick med tiden docentförordnanden (se Förteckning 5 och 10). Tjänsten som docent upphörde 
genom regeringsbeslut år 1986.

I enlighet med förslagen från universitetsutredningen infördes även en kraftigt utökad lektions- 
och gruppundervisning. Sociologi klassificerades som ett laborativt ämne, vilket innebar en ökad 
tilldelning av resurser för att möjliggöra gruppövningar av olika slag. Utredningen föreslog även en 
automatik i resurstilldelningen. Det innebar att man beräknade undervisningsresurser för ett visst 
antal studenter, och när studentantalet steg ökande resurserna proportionellt. Förslagen innebar 
således flera förändringar som skulle prägla universitetsundervisningen det följande decenniet, 
1960-talet. 
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Kontrasternas årtionde, 1960-talet

INLEDNING

1960-talet var ett decennium av olikheter. Årtiondets första år utgjorde närmast en fortsättning på 
1950-talet och präglades av optimism och framtidstro, medan den senare hälften kan sägas utgöra 
en förberedelse för 1970-talet och utmärktes av en ökande radikalisering, 68-rörelse och omfattan-
de samhällskritik. Samtidigt ökade antalet studenter kraftigt under hela årtiondet.

Under de första åren under 1960-talet var antalet studenter i sociologi ganska blygsamt – om-
kring 100 per termin, dock en kraftig ökning jämfört med tidigare. Åren därefter skedde en stor 
tillväxt av antalet studenter vid Uppsala universitet, och den nådde sin kulmen under den senare 
delen av decenniet och de första åren på 1970-talet. Åren 1950−55 var antalet studenter vid Uppsala 
universitet omkring 5 000 och de första åren på 1970-talet närmare 22 000, och andelen kvinnor 
utgjorde närmare hälften. Antalet sociologistudenter hade ökat till omkring 1 500. Det större antalet 
studenter medförde även fler personer i lärarkåren. Trots det minskade lärartätheten per student i 
jämförelse med tidigare.

Vilka var det då som studerade sociologi? Under 1960-talet tillhörde sociologi ett av de valbara 
ämnena för dem som tänkte sig en examen med samhällsvetenskaplig inriktning, som var efter-
frågad på arbetsmarknaden, t.ex. pol.mag. examen. Ämnet var obligatoriskt för dem som skulle 
bli psykologer, som då läste sociologi tillsammans med sociologistudenterna – inte åtskilt som i 
dag. Dessutom utgjorde sociologiämnet ett godkänt kompletteringsämne för dem som inte hade 
tillräckligt höga studentbetyg för att komma in på spärrade utbildningar, t.ex. medicin. Många 
läste sociologi utan särskilda yrkesmål och under senare delen av 1960-talet blev det ”inne” att 
läsa sociologi bland samhällsmedvetna unga. Det sammanhängde med en ökande radikalisering i 
synen på samhället och staten och kanske en förhoppning om att kunna bidra till en förändring av 
samhället utifrån kunskaperna i sociologi.

Ökningen av studenter berodde inte bara på de stora ungdomskullarna, utan även på resurstill-
delningen genom den tidigare nämnda automatikregeln och att studenterna hade fritt tillträde 
till studierna. 1960-talet utmärktes därför av att ordna undervisningen för den ständigt växande 
studentpopulationen. Vid sidan de nya universitetslektorstjänsterna blev det även möjligt för insti-
tutionerna att själva tillfälligt förordna extra universitetslektorer samt amanuenser och assistenter 
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beroende på tilldelningen från staten för att komma till rätta med problemet. De extra lektoraten 
och amanuens- och assistenttjänsterna var till skillnad från de ordinarie lektoraten inte fasta tjänster 
utan bestod av korttidsförordnanden. 

Genom att tillväxten framför allt skedde inom de samhällsvetenskapliga ämnena, blev arbetet 
inom Humanistiska fakulteten tungrott. Under Torgny T. Segerstedts tid som rektor bildades 
Samhällsvetenskapliga fakulteten den 1 juli 1964, varvid sociologi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen lämnade Humanistiska fakulteten. När Samhällsvetenskapliga fakulteten bildades, tillhörde 
närmare 1 200 studenter den och bara två år senare, år 1966, var antalet studenter tre gånger så stort. 
Samhällsvetenskapliga fakulteten hade då fler studenter än övriga fakulteter tillsammans − ett för- 
hållande som fortfarande gäller år 2020. Den nya fakultetens sammansättning bestod av samtliga 
professorer och ordinarie lektorer till skillnad från tidigare då endast professorer ingick. Fakulteten 
sammanträdde in pleno med dekanus som ordförande, och de första åren bestod den av nio profes-
sorer och elva universitetslektorer. För att bredda inflytandet på institutionsnivå infördes år 1964 
även institutionskollegier som beslutande organ bestående av samtliga anställda. Institutionsstyrelse 
med valda ledamöter infördes först år 1969 som en försöksverksamhet. 

SVERIGES SOCIOLOGFÖRBUND BILDAS

För att markera vikten av ämnet sociologi bildades Sveriges sociologförbund under de första åren 
under 1960-talet. Förbundet skapades med syfte att främja den vetenskapliga utvecklingen i ämnet 
sociologi och dess tillämpningsområden samt stärka sociologers yrkesmedveteande och yrkesansvar. 
Förbundet är fortfarande en levande och aktiv intresseorganisation för sociologer. Initiativtagare 
var Torgny T. Segerstedt som anordnade ett möte på Sociologiska institutionen i Uppsala år 1961. 
Övriga närvarande var Sonja Calais och Karin Busch, Harald Swedner och kanske också Rune 
Persson från Lund samt några ytterligare personer. Möjligen kan Bengt Rundblad från Göteborg 
ha varit en av dem. Som interimistisk förste ordförande valdes Segerstedt. Därefter var Harald 
Swedner den förste ordinarie ordföranden för Sociologförbundet. Enligt Oskar Engdahl, ordförande 
för Sociologförbundet år 2019, var Bengt Rundblad aktiv vid förbundets första årsmöte i Uppsala 
år 1962, och han var ordförande under åren 1968−1969, varefter Jan Trost, Uppsala, övertog ordfö-
randeklubban. 

Genom Sociologförbundet etablerades år 1964 tidskriften Sociologisk Forskning som fortfarande 
är i högsta grad livaktig. Tidskriftens syfte var att publicera aktuell forskning med särskild fokus 
på svensk och nordisk samhällsutveckling. Dess förste redaktör var Johan Asplund, då verksam i 
Uppsala. Förutom att själv bidra med artiklar engagerade han skribenter och gjorde enligt Karin 
Busch Zetterberg ”en ovärderlig insats./…/ för att få kvalitet och stil på den nya tidskriften”, vilket 
framgår av hennes bidrag till 75-årsskriften. Göran Ahrne (2013) har dock, om inte en mer kritisk 
inställning, så åtminstone en mer förbehållsam inställning till de första årens artiklar i tidskriften. 
Han finner inte artiklarna särskilt probleminriktade, även om några av dem speglar teoretiska  
ambitioner. De rent empiriska artiklarna består av rena resultatpresentationer i form av tabeller.  
De präglades dock enligt Ahrne av nyfikenhet och upptäckarglädje. Bristen på problematisering 
kan kanske sägas tillhöra de barnsjukdomar, som inte längre präglar tidskriften. I dag ses tidskriften 
som viktig för ämnets utveckling och ämnesidentiteten, vilket var dess ursprungliga syfte.
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DEN FÖRSTA FORSKARGRUPPEN − MARKNADSSOCIOLOGISKA GRUPPEN

Marknadssociologiska gruppen kan nog ses som den första forskargruppen på institutionen, vilket 
torde vara okänt för flertalet senare sociologer. Den bildades vid institutionen under hösten 1960, 
 dvs. långt före radikaliseringen bland studenterna och inom ämnet. Gruppen utgjorde ett kontakt- 
organ mellan sociologiska forskare och svenska företag, där marknads- och konsumtionssociologiska 
frågeställningar diskuterades. Det betyder att det vid denna tidpunkt fanns ett intresse från närings- 
livet sida för ämnet sociologi och vad det kunde bidra till. Intresset var ömsesidigt. Både Torgny T. 
Segerstedt och Georg Karlsson var aktiva deltagare. Det ledde bland annat till att flera på institu-
tionen fick i uppdrag att göra mindre undersökningar för något av företagen och skriva en rapport 
som diskuterades, och som också kunde leda till en 3-betygsuppsats. Marknadssociologiska grup-
pen beskrivs något utförligare i Karin Busch Zetterbergs bidrag till 75-årsjubileet.

UNIVERSITETSLEKTORER, DOCENTER OCH ANDRA TJÄNSTER

Efter 1955 års universitetsutredning infördes den nya tjänsten universitetslektor, som var en under- 
visningstjänst. Den första vid Sociologiska institutionen som erhöll ett ordinarie universitetslektorat  
var Georg Karlsson, som utnämndes år 1961. Birger Lindskog blev t.f. universitetslektor, och 
Agne Lundquist, Ulf Himmelstrand och Bo Anderson extra universitetslektorer. Sonja Calais (van 
Stokkom) blev extra universitetslektor år 1962. De sex senare hade inte fasta tjänster utan korttids-
förordnanden. 

Fler ordinarie universitetslektorat, dvs. fullmaktstjänster förordnade av Kungl. Maj:t, tillkom 
efter ett par år. Docenterna Birger Lindskog och Ulf Himmelstrand utnämndes år 1966 och fil.dr. 
Jan Trost år 1968. I och med att Georg Karlsson blev professor, blev ett ordinarie universitetslek-
torat ledigt. Det erhölls av fil.lic. Sonja Calais 1969 i konkurrens med Carl Erik Måwe. Hon hade 
dessförinnan, höstterminen 1964, förordnats som studierektor, en post som hon sedan hade till 
1980 samt ytterligare en treårsperiod 1993-1995, alltså i 20 år. (Se Förteckning 5 och 7.)

Förutom Sonja Calais, som under hela 1950-talet varit den enda kvinnliga läraren, tillkom 
ytterligare några kvinnor i början av 1960-talet, antingen som amanuenser, assistenter, biträdande 
lärare eller extra universitetslektorer: Karin Busch, Monika Johansson, Anita Jacobson och Agneta 
Linné. Antalet kvinnor som tjänstgjorde som lärare under de första åren på 1960-talet var således 
fem, vilket var lika många som antalet män, men de hade lägre tjänster. Av dessa fem blev Sonja 
Calais kvar på institutionen i Uppsala. Anita Jacobson ( Jacobson-Widding) blev senare professor i 
etnologi och Agneta Linné professor i pedagogik. Monika Johansson blev ordinarie universitets- 
lektor vid dåvarande universitetsfilialen i Örebro och Karin Busch blev forskningschef på SIFO. 
Kvinnliga lärare vid universitetet i början av 1960-talet var sällsynt, och Sociologiska institutionen 
utgjorde ett undantag.

I början av 1960-talet skedde även ett skifte på docenttjänsten (se Förteckning 6). Agne Lund-
quist efterträdde Georg Karlsson. Ulf Himmelstrand erhöll en vakant docenttjänst, som var knuten 
till ämnet företagsekonomi, och som tillfälligt utlånades till sociologiämnet. År 1964 kom det även 
in ett tillskott utifrån, genom att Joachim Israel, docent från Stockholm, förlade sin forskartjänst i 
medicinsk sociologi till Uppsalainstitutionen. Senare blev Israel professor vid Lundainstitutionen. 
Under senare delen av 1960-talet erhöll Jan Trost docenttjänsten. Det skedde även ett utflöde, om 
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än tillfälligt, genom att Ulf Himmelstrand flyttade från Uppsala för att under några år vara profes-
sor vid universitetet i Ibadan, Nigeria.

Under senare delen av 1960-talet var det flera licentiater som fick extra universitetslektorat på 
ettårsförordnanden för att möta den stora studenttillströmningen och de gjorde stora undervisnings- 
insatser. En av dessa var Jan-Olof Björkman, som några år senare disputerade och blev kvar på  
institutionen till sin pensionering. De flesta av dessa extra lektorer lämnade dock senare institutionen, 
några till andra universitet/högskolor, förutom Monica Johansson, som nämnts tidigare, även Bernt 
Johansson, Jan Ekecrantz, Rolf Jonsson, Sven Styrborn. Andra gick till annan verksamhet. Flera av 
de doktorander som haft förordnaden som amanuenser och assistenter kunde bli extra lektorer. När 
studenttillströmningen minskade i mitten av 1970-talet, upphörde merparten av dessa förordnanden 
på extralektorat för doktorander. 

Genom att institutionen växte, ökade även den teknisk-administrativa personalen (TA-personalen) 
från och med höstterminen 1960. De blev då två, en kontorist och ett räknebiträde, som var behjälplig 
med institutionens ekonomi. År 1967 var Birgitta Söderstam (senare Hultmark) kansliskrivare och 
dessutom fanns en kontorist och en telefonist. Det var enbart kvinnor på dessa tjänster, och det 
skulle dröja innan en man fick en tjänst inom denna kategori.

AMANUENSER OCH ASSISTENTER

I inledningsskedet av institutionens historia utfördes viss undervisning av amanuenser och assistenter, 
vilket redan framgått. Så skedde även fortsättningsvis fram till år 1986, då amanuenstjänsten upp-
hörde. Under 1950-talet var de få men blev något fler under början av 1960-talet. Kulmen nåddes 
under 1960-talets sista år och de första åren under 1970-talet. 

Amanuens- och assistenttjänsterna innebar förordnande på ett år i taget och de skulle sökas på 
nytt varje år. Under de sista åren på 1960-talet kunde det räcka med att vara 3-betygsstudent  för 
en sådan anställning. Det innebar att många enbart hade 2 betyg för att undervisa 1-betygsstudent-
er, även om det främst var fråga om gruppövningar och laborationer. Tjänsteinnehavet för amanu-
enser och assistenter medförde en arbetsplats på institutionen. Dessa tjänster var inte heltidstjänster. 
Som jämförelse uppgick en universitetslektors årsundervisning till 396 timmars undervisning, 
inklusive förberedelser och examination m.m., vilket motsvarade närmare 1600 klocktimmar.  
I tjänsterna ingick även att delta i sammanträden, kollegier m.m., vilket gick utanför antalet stipul-
erade timmar. En amanuenstjänst innebar 500 timmars årstjänstgöring och en assistenttjänst 1 000 
timmars årstjänstgöring i s.k. klocktimmar. De flesta fullgjorde tjänstgöringen genom undervisning, 
varvid det gjordes en omräkning till undervisningstimmar. En beskattningsbar assistentlön uppgick 
år 1970 till 2 600 kr per månad. Det motsvarar i 2019 års penningvärde 21 000 per månad.10 

Den undervisning, som anförtroddes amanuenserna och assistenterna, var bland annat examina- 
torier på 1-betygsnivå över boken Svensk samhällsstruktur i sociologisk belysning av Gösta Carlsson 
och Edmund Dahlström, gruppövningar i kvantitativ metod samt på 2-betygsnivå intervjuteknik 
baserat på frågeformulär med fasta svarsalternativ. Kursen i intervjuteknik skedde i smågrupper om 
ungefär sex studenter och utgick från det frågeformulär, som studenterna skulle genomföra sina 

10  www.scb.se/hitta-statistik/Sverige.
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intervjuer utifrån under det då obligatoriska fältarbetet. Vid undervisningen skulle varje student in-
tervjua läraren, som skulle spela en relativt besvärlig intervjuperson så att studenterna var tvungna 
att improvisera något. Intervjun bandades på en rullbandspelare och spelades därefter upp och dis-
kuterades. Eftersom studenterna var många, krävdes många grupper och även lärare. När jag (GH) 
deltog som lärare på kurserna i intervjuteknik pågick undervisningen från kl. 8 till kl. 22 varje dag 
under en dryg veckas tid. Efter avslutad kurs gick amanuenserna och assistenterna på restaurang 
Gillet, då den mest kända restaurangen i Uppsala vid Fyristorg, och firade att den intensiva under-
visningsperioden var över. Eftersom det var fråga om mycket smågruppsundervisning, som pågick 
i flera parallella grupper som var schemalagda i tider efter varandra, kunde den undervisning som 
ingick i tjänsten bli fullgjord under ganska begränsad tid. Det blev därmed tid över för studier, t.ex. 
att slutföra 3-betygsuppsatsen och så småningom att följa kurser på forskarutbildningen.

Det nämnda fältarbetet i 2-betygskursen innebar att studenterna skulle genomföra ett antal 
intervjuer under ett par dagars tid. Ett fältarbete ägde rum i Märsta om den planerade flygplatsen 
Arlanda. Som en kuriositet kan nämnas att fältarbetet vårterminen 1969 ägde rum i Enköping. Det 
innebar att studenterna skulle bussas dit och hem varje dag. Lars Tornstam, assistent och ansvarig 
för detta undervisningsmoment, stod då vid busstationen och dirigerade flera hundra B-studenter 
till 10-12 olika bussar med hjälp av megafon! I Enköping sågs de nog som Egyptens gräshoppor. 
Arbetet resulterade i en rapport, ”Enköpingsundersökningen”. 

Amanuenser och assistenter kunde även hjälpa till med registreringen. Även om tillträdet till 
studier var fritt, måste studenterna ändå registreras. Det skedde genom ett personligt besök på in-
stitutionen, och vid slutet av 1960-talet kunde det bli långa köer. Jag har egen erfarenhet av hösten 
1969. Denna termin skulle dåvarande kronprinsen läsa bland annat sociologi i Uppsala. På grund av 
de radikala stämningarna och kritik mot monarkin fick studenterna som registrerades fylla i en 
blankett, där de fick ange om de inte kunde tänka sig att ingå i samma undervisningsgrupp som 

kronprinsen. Det var inte många som fyllde i 
den blanketten. Institutionen var då förlagd 
till Skandiahuset på Drottninggatan 1, två 
trappor upp. Kön av studenter som ville 
registrera sig ringlade sig genom hela trapp- 
huset ut på Drottninggatan och Stora torget. 
Det var många bland dem som hyste en 
förhoppning om att just hamna i samma 
grupp som kronprinsen. Undervisningen av 
kronprinsen anförtroddes inte amanuenser 
och assistenter utan gavs av lektorerna Sonja 
Calais och Jan Trost.

UNDERVISNING

Under de första åren på 1960-talet innehöll undervisningen på grundnivå ungefär samma moment 
som på 1950-talet. En stor förändring skedde emellertid vårterminen 1960, då föreläsningarna 
utökades med två kurser i avancerad metodik och avancerad teori för 3 betyg och licentiander, vilka 
återkom varje termin därefter under i stort sett hela 1960-talet.

För fältarbetet utfärdade Sociologiska Institutionen ett 
legitimationskort att uppvisa för de intervjuade.
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Under senare delen av 1960-talet var det svårt att hitta undervisningslokaler för de många 
studenterna. För 1-betygsstudenterna fick undervisningen ibland ske i universitetets aula, vilket 
medförde att läraren behövde mikrofon för att göra sig hörd och även en viss mikrofonteknik. Den 
”svarta tavlan” som då var det vanligaste hjälpmedlet saknades helt. I stället fick lärarna lära sig att 
använda det helt nya hjälpmedlet overheadapparat, vilket inte alltid gick så bra. Vi är nog många 
från den tiden som hörde talas om läraren som försökte skriva direkt på glaset! Även skriftliga 
tentamina kunde äga rum i aulan, då studenterna fick en skrivskiva att ha i knät, förutom att det 
var dålig belysning och icke sittvänliga träbänkar (det var före renoveringen av aulan). Det var inte 
heller så lätt att rätta skriftliga tentamina för flera hundra studenter. Därför infördes under senare 
delen av 1960-talet datorrättade skrivningar med flervalsfrågor som innehöll 4-5 svarsalternativ. 
Dessa kompletterades med två- tre problematiserande essäfrågor som måste vara godkända för att 
resultaten på ”kryssformuläret” skulle beaktas. Systemet var inte särskilt populärt, vare sig bland 
lärarna eller bland studenterna.

UKAS OCH ”68-RÖRELSEN” 

Under första häften av 1960-talet hade universitetsutbildade utan större problem erhållit arbete 
motsvarande sin utbildning. Arbetsmarknaden hade vuxit för akademikeryrken och särskilt för 
samhällsvetare. Under senare hälften av 1960-talet, när många från den stora efterkrigsgenerationen 
börjat läsa vid universitet, fick emellertid de nyutexaminerade allt större svårigheter att erhålla  
arbeten i paritet med utbildningen. I detta skede, i april 1968, lade universitetsutredningen Universi- 
tetskanslerämbetets arbetsgrupp för fasta studiegångar (UKAS) fram sitt betänkande. Som utgångs-
punkter för utredningen angavs samhällets ansvar att bedöma tendenserna på arbetsmarknaden och 
dess konsekvenser för utbildningens dimensionering, där arbetslivets behov skulle vara styrande. 
Stor vikt lades vid det offentligas krav och intressen mer än på universitetens krav på rörelsefrihet. 
Det fria tillträdet till universitetsstudier ansågs enligt utredningen ha medfört okontrollerbara 
variationer i utbildningsvolym. 

Syftet med utredningens förslag var bland annat att öka genomströmningen genom en effektiv-
isering av utbildningen. Samtidigt ville man begränsa universitetens fria tillväxt. Förslaget innebar 
treåriga utbildningslinjer med fasta studiegångar anpassade efter arbetsmarknadens behov och 
begränsad frihet att välja ämne. Dessutom föreslogs intagningsspärr. Fria studier skulle inte längre 
komma ifråga. Det skulle därutöver finnas en möjlighet att stänga av studenter som inte nådde 
tillräckliga resultat under en angiven tidsrymd. Förslaget medförde en studentrevolt, och i Stockholm 
ockuperades kårhuset i slutet av maj 1968, möjligen inspirerad av studentrevolterna i Berlin och 
framför allt Paris i början av maj 1968. Kritiken mot UKAS kom emellertid inte enbart från student-
erna utan även från universiteten internt, främst från Torgny T. Segerstedt som utgav en kritisk bok, 
Studentrevolt: Vetenskap och framtid (1968).

Det samtidiga kriget i Vietnam och de amerikanska bombningarna, som med tiden accelererade, 
bidrog till att det uppstod en svensk FNL-rörelse med åtföljande demonstrationer, som engagerade 
många studenter.11 Kulturevolutionen i Kina inleddes. Framför allt bidrog kriget i Vietnam till en 

11  FNL-rörelsen stödde Sydvietnams nationella befrielsefront, Front National de Liberation, och protesterade mot USAs krigföring i Vietnam.
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antiimperialistisk rörelse och ett ökat intresse för marxistisk ideologi och teori och till det man har 
kallat vänstervågen. Den s.k. 68-rörelsen var född. På institutionen ledde det till kritik mot den tidi-
gare dominerande amerikanska sociologitraditionen. Det medförde spänningar och motsättningar 
mellan olika grupper om vad undervisningen skulle innehålla och vilken kurslitteratur som skulle 
ingå i kurserna. Diskussionsklimatet var samtidigt vitalt. I samband med detta vill jag citera 
professor em. Adam Taube som såsom representant för jubeldoktorerna vid vårpromotionen 2019 
avslutade sitt tal med orden: ”Det är inte ens fel att två träter, det är inte ens fel!” Trots det var det 
inte en trivsam arbetsmiljö för alla att ständigt tvingas välja mellan för och emot olika förslag.

Reaktionerna mot UKAS-utredningens förslag resulterade i ett något omarbetat förslag, PUKAS 
(Palmes UKAS), som antogs av riksdagen våren 1969. Linjer infördes, men inte så strikta som i 
det ursprungliga förslaget. Det blev även mer lektionsundervisning än tidigare. Det talades om en 
gymnasifiering av universitetsutbildningen. Studenterna skulle få poäng i stället för betyg. Ett fritt 
alternativ, enstaka kurs, infördes. Hotet om avstängning hade tagits bort, vilket var det förslag som 
hade mött de starkaste protesterna bland studenterna. Samtidigt skulle studentinflytandet över 
undervisningen öka, bland annat genom att införa en försöksverksamhet med institutionsstyrelser 
där studenter skulle ingå. Ett syfte med det var att öka det demokratiska inflytandet och därigenom 
avskaffa det gamla ”professorsväldet”. Genom PUKAS infördes också en ny forskarutbildning som 
skulle leda till doktorsexamen, vilket behandlas nedan.

1969 − NY PROFESSOR, PUKAS OCH FORSKARUTBILDNINGENS  
INFÖRANDE

Till denna nya universitetssituation, präglad av 68-rörelsen och kritiska studenter, kom Ulf Himmel-
strand tillbaka till Sverige som professor. Han tillträdde den 1 maj 1969 professuren efter Torgny T. 
Segerstedt, som lämnat den på grund av sitt ämbete som rektor. Professuren innehade Ulf Himmel-
strand i 20 år till 1989, då han gick i pension. Han intresserade sig genast för demokratiserings-
frågorna och studentinflytandet samt den nya forskarutbildningen, vilket han själv har beskrivit 
i skriften inför 50-årsjubileet och i självbiografin Ögonblicket: erinringar (2000). I samband med 
Ulf Himmelstrands tillträde erhöll Birger Lindskog genom konsistoriebeslut en extra biträdande 
professur, som senare omvandlades till en extra professur. Extra respektive biträdande professurer 
kunde beslutas av konsistoriet, men utan de förmåner som professorer utnämnda genom regerings-
beslut fick.

Genom det ökade antalet lärare och studenter ökade även TA-personalen. När Ulf Himmelstrand 
tillträdde som professor år 1969 anställdes en sekreterare till hans hjälp med titeln kansliskrivare, 
Lola Billås. Året därpå hade antalet TA-personer ökat till tre kansliskrivare och två kontorister och 
en vaktmästare, den förste mannen i TA-personalen, Mats Larsson. Birgitta Hultmark avancerade 
till 1:e kontorsskrivare och därefter till intendent år 1972. Förutom Birgitta Hultmark fanns vid 
slutet av 1960-talet ytterligare fyra kansliskrivare och två kontorister. En av dem var Kristina Jacks, 
som hade kontroll över det mesta, bland annat alla registeruppgifter. 

Hösten 1969 skedde en omorganisation av grundutbildningen genom PUKAS och den nya 
forskarutbildningen infördes. Dessutom klargjordes att den dåvarande licentiatexamen gav behörighet 
för universitetslektorat. En av de åtgärder som infördes på grundutbildningen var att benämning-
arna 1, 2 och 3 betyg ersattes av A-, B- och C-kurser, där varje hel kurs motsvarade 20 veckors 
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heltidsstudier och renderade 20 poäng, dvs. 1 poäng per vecka. En nyhet var att även de olika 
delkurserna åsattes poäng. En delkurs på fem veckor gav således 5  poäng. Det infördes även en 
D-kurs i sociologi. Undervisningen skedde i grupper om ungefär 30 studenter, varigenom det blev 
flera parallella grupper på A- och B-nivå, samt gruppövningar med betydligt färre studenter per 
grupp. Det innebar att man som lärare kunde ha samma undervisning i upp till tre-fyra grupper 
efter varandra på en och samma dag. Det gav många undervisningstimmar på en och samma kurs.

Till de stora nyheterna 1969 hörde införandet av en forskarutbildning, som innebar en stor 
förändring av den högre utbildningen. En helt ny doktorsexamen som skulle ersätta doktorsgraden 
infördes den 1 juli 1969 genom Kungl. Maj:ts kungörelse 1969:327. Avsikten var att förkorta 
utbildningstiden efter grundexamen samt att göra den högre utbildningen mer jämförbar med den 
i vissa andra västeuropeiska länder och USA. Doktorsexamen var tänkt som ett mellanting mellan 
dåvarande licentiatexamen och doktorsgraden, men låg betydligt närmare licentiatexamen.

För den nyinrättade doktorsexamen ställdes krav på både en kursdel och en avhandling. Kurs-
delen skulle enligt direktiven inriktas på att ge bred kunskap, medan specialisering skulle ske först 
genom avhandlingsarbetet. Avhandlingen kunde enligt direktiven bestå av ett större arbete eller en 
samling artiklar/rapporter inom ett visst område, en s.k. sammanläggningsavhandling. Kunskap 
och skicklighet samt relevans i val av forskningsämne betonades. Avhandlingen skulle ses som 
ett gesällprov och inte som tidigare ett mästarprov. För att öka incitamenten att förkorta utbild-
ningstiden avskaffades de graderade betygen, och det statliga tryckningsbidraget för avhandlingen 
minskade till att omfatta högst 160 sidor, exklusive referensförteckning, dvs. hälften av det antal 
sidor som gällde för doktorsgraden. Studietiden skulle krympas till fyra års heltidsstudier, och 
förhoppningen var att doktorsexamen normalt skulle avläggas vid ungefär 28 års ålder i stället för 
vid 40 år, som varit det vanliga vid doktorsgraden och som ansågs vara alldeles för högt från statens 
sida. Kraven på förkunskaper för antagning till forskarutbildning var avlagd akademisk grundexa-
men och minst 60 poäng (motsvarande en C-kurs) i ämnet sociologi eller motsvarande. 

Doktorsexamen omfattade 160 poäng, som motsvarade fyra års heltidsstudier. Vid institutionen 
i Uppsala värderades avhandlingen år 1969 till 100 poäng och kursdelen till 60 poäng. En examin-
erad licentiatavhandling enligt den dåvarande examensordningen som godkänts för högsta betyg 
(Berömlig=A) värderades till 100 poäng i doktorsexamen, dvs. detsamma som en ny doktorsavhand- 
ling. Avlagda muntliga tentamina avseende läskursen med högsta betyg (Berömlig) i licentiatexamen 
värderades till 40 poäng. Licentiatexamen kunde alltså som högst värderas till 140 poäng. De licen- 
tiater som hade högsta betyg kunde under en övergångsperiod disputera för doktorsexamen genom 
att komplettera med 20 kurspoäng samt lägga fram licentiatavhandlingen i tryckt form för offentlig 
disputation. Såvitt jag har funnit gjorde ingen det vid institutionen. Efter det att doktorsexamen 
infördes, kunde dessa äldre licentiater genom att fortsätta att forska ändå bli docenter så små-
ningom och några blev även professorer. Till de senare hör Johan Asplund, Sten Johansson, Sven 
Styrborn, Jan Ekecrantz och Kaj Håkanson. Som redan nämnt fick redan tidigare Bo Anderson 
och Hans L. Zetterberg professurer i USA. 
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FORSKARUTBILDNINGENS INLEDNINGSSKEDE

Hösten 1969 påbörjades den nya forskarutbildningen. Det skedde ingen regelrätt antagning. Alla 
intresserade var välkomna, och bland dem både de som tidigare påbörjat respektive avslutat sina 
licentiatstudier och några nytillkomna med 3 betyg i sociologi. En av dem i den senare gruppen var 
jag. Ulf Himmelstrand var som nytillträdd professor vid institutionen full av entusiasm inför den 
nya forskarutbildningen och gick in för att skapa ett bra kursutbud. Eftersom det var en total nyhet 
med kurser på forskarutbildningen, informerade han doktoranderna om sitt tänkta kursupplägg vid 
det första mötet. Det blev inte helt friktionsfritt utan det diskuterades stundom hetsigt, vilket han 
själv beskriver i skriften inför 50-årsjubileet. 

En provisorisk studieplan för forskarutbildningen i sociologi, 160 poäng, fastställdes av Sam-
hällsvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd den 14 oktober 1969 att gälla längst till den 30 juni 
1971. Tanken var att man först skulle klara av kursdelen på 60 poäng, som motsvarade 3 terminers 
heltidsstudier. Under termin 4 skulle en avhandlings-PM på cirka 30 sidor presenteras, där dokto- 
randen preciserar frågeställningar och metod. Denna PM gav inte några särskilda poäng utan 
räknades in i avhandlingsarbetet. De resterande två åren skulle ägnas åt själva avhandlingsarbetet. 
Deltagande i Högre seminariet var obligatoriskt varannan vecka under 8 terminer, vilket inte heller 
gav några poäng. 

Kursdelen i inledningsskedet omfattade sex delkurser, varav fyra var obligatoriska. De obliga-
toriska var
• kunskapssociologi och vetenskapsteori
• klassisk och modern sociologisk teori: perspektiv, grundelement och grundantaganden
• sociala problem, sociala indikationer, social kritik och tillämpad sociologi
• forskningsteknik och metodproblem 

De två övriga kurserna var valfria av fyra valbara. Varje delkurs gav 9 poäng, vilket blev 54 
poäng, och 6 poäng sparades till ett skriftligt slutprov. De olika 9-poängskurserna skulle exam-
ineras genom dels en gruppuppsats som åsattes 2 poäng, dels en individuell uppsats på 7 poäng. 
I studieplanen fanns förslag till litteratur till samtliga åtta kurser för åren 1969 och 1970, samt 
kursinformation och förslag till ämnen för både grupp- och individuella uppsatser. När det gällde 
doktorandernas försörjningsmöjligheter hade flertalet i denna första kull anställning som amanuens 
eller assistent vid institutionen och var formellt sett inte heltidsstuderande. Några av de äldre hade 
licentiatstipendium, som senare ändrades till doktorandstipendium, och möjligen hade någon av 
dem studielån, vilket då var tillåtet. I inledningsskedet kunde alltså merparten av doktoranderna 
försörja sig. Eftersom många doktorander under de två första åren hade undervisningstjänster som 
amanuenser och assistenter förlades forskarutbildningens undervisning och seminarier på dokto-
randernas begäran till kvällstid och lördagar och söndagar. 

DOKTORER OCH LICENTIATER UNDER 1960-TALET

Antalet som disputerat för doktorsgraden under 1960-talet uppgår till tre, samtliga män (se Förteck-
ning 8). Två av dem blev fortsatta verksamma vid Uppsalainstitutionen, Ulf Himmelstrand och Jan 
Trost. De båda var också utomlands under många år. Den tredje, Adam Heymowski, som dispute-
rade år 1969, blev bland annat chef för Stockholms universitetsbibliotek och därefter slottsbiblio-
tekarie och föreståndare för Bernadottebiblioteket. De som tog ut den dåvarande licentiatexamen 
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under 1960-talet är betydligt fler, 22 personer, varav fem kvinnor. Av de 22 licentiaterna disputerade 
två senare för doktorsgraden, Jan Trost och Bengt Abrahamsson (i Stockholm), och en för doktors-
examen, Jan-Olof Björkman.

Totalt hade 25 högre examina, dvs. licentiatexamen och doktorsgrad, avlagts vid institutionen 
under 1960-talet, vilket motsvarar 2,5 per år. (Se Förteckning 8 och 9.) Av samtliga 25 blev endast 
fem kvar vid Uppsalainstitutionen, Ulf Himmelstrand, Jan Trost, Sonja Calais (van Stokkom), Jan-
Olof Björkman och Kaj Håkanson, medan sju kom att tjänstgöra vid andra universitet/högskolor. 
Övriga gick till andra verksamheter. Det skedde alltså ett relativt stort utflöde från institutionen.
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Vänsterns årtionde, 1970-talet

INLEDNING

Det som allmänt kallas vänstervågen från 1968 satte sin prägel på 1970-talet. Det ledde bland annat 
till interna strider om sociologiämnets innehåll och metoder, inte bara på Uppsalainstitutionen.  
Teori ställdes mot empiri, marxistisk teori och marxistiskt influerade skolbildningar, Frankfurter- 
skolan, kritisk teori, fransk strukturalism mot funktionalism, kvantitativa metoder mot kvalitativa,  
”hårda” data mot ”mjuka” osv. Positivism blev ett skällsord. Detta präglade framför allt forskarut- 
bildningen men även grundutbildningen till viss del, vilket redan nämnts. 

Kulturrevolutionen fortsatte i Kina, liksom kriget i Vietnam. Apartheidpolitiken präglade Syd- 
afrika. Mer synbara effekter fick militärkuppen i Chile 1973, eftersom institutionen som en följd av 
den fick flera flyktingar därifrån, som studenter, doktorander och forskare, vilket ökade det inter-
nationella inslaget. Antiimperialism blev ett ledord. Samhällsengagemanget ökade avsevärt och 
kunskap uppfattades som ett viktigt verktyg för att skapa samhällsförändring. Några doktorander 
skapade miljögrupper i opposition mot kommunala miljöåtgärder, medan andra doktorander inledde 
samarbete med strejkande gruvarbetare. Vänstern hade inte så stor inverkan på institutionens 
tjänstestruktur; den var mer synlig inom forskarutbildningen. Vänsterns inflytande var dock inte 
var lika stark på Uppsalainstitutionen som på andra sociologiska institutioner i Sverige enligt den 
genomlysning av sociologiämnet som gjordes på 1980-talet.12 

Det ökade studentinflytandet med försöksverksamheten med institutionsstyrelse i stället för 
institutionskollegium orsakade oro och vissa spänningar i inledningsskedet. Engagemanget var be-
tydligt högre bland studenter och yngre lärare än bland de mera etablerade kollegerna, vilket också 
orsakade spänningar inom institutionen. Nu bildades institutionsstyrelserna med representanter för 
både studenter och anställa, dvs. lärarna och TA-personal, vilka valdes inom sina respektive katego-
rier. Eftersom institutionsstyrelsen är institutionens viktigaste beslutande organ har den fått stor 
betydelse för beslutsprocesserna, även om den förfaller ha fått minskad betydelse under de senaste 
årtiondena. 

12  E. Allardt,S. Lysgaard och A. Böttiger Sörensen, 1988, Sociologin i Sverige – vetenskap, miljö och organisation. HSFR.
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Inom Samhällsvetenskapliga fakulteten blev konstruktionen med fakultetssammanträden in pleno 
alltmer ohanterlig genom fakultetens ökande storlek. Det förändrades år 1971, då en fakultetsnämnd 
bildades bestående av representanter för fakultetens lärare med dekanus som ordförande, samtliga 
valda av fakultetskollegiet. För grundutbildningen skapades en särskild utbildningsnämnd. Detta 
system varade till mitten av 1980-talet.

GRUNDUTBILDNINGEN

I och med att Ulf Himmelstrand blev professor, blev ett ordinarie universitetslektorat ledigt, dvs. en 
fullmaktstjänst med förordnande av Kungl. Maj.t. Fil.dr. Inga Boëthius, som disputerat i Umeå och 
tidigare varit verksam vid Uppsalainstitutionen och därefter vid Socialhögskolan i Örebro, förord-
nades år 1973 på den tjänsten. Därefter dröjde det nästan 10 år innan institutionen fick ytterligare 
en ordinarie universitetslektor med fullmakt (se Förteckning 5). 

För grundutbildningen var en av de viktigaste frågorna under de första åren på 1970-talet att 
klara av utbildningen för alla studenter, varför det tillsattes många undervisningstjänster. Grundut-
bildningen sågs därför av många doktorander och forskare som mer gynnad än forskarutbildningen. 
Till det bidrog sannolikt den även separata lokaliseringen, som skilde forskning och utbildning 
från varandra (se avsnittet Institutionens lokaler).

De som disputerade under de första åren under 1970-talet och hade haft extra universitets- 
lektorat blev fortsatt förordnade som extra universitetslektorer på ettåriga förordnanden. Till dem 
hörde Rolf Jonsson, Peder Hård af Segerstad, Jürgen Hartman och Lars Tornstam. Jan-Olof Björk-
man var tillförordnad lektor under den tid som Jan Trost uppehöll docenttjänsten, och när han 
senare återkom till sitt lektorat blev Jan-Olof extra universitetslektor med ett tillsvidareförordnande 
från år 1977, dvs. inte en fullmaktstjänst. Sverker Syrén och Gunhild Hammarström hade inled-
ningsvis extra lektorat på 50 procent. Därefter blev det uppehåll i tillsättningen av universitets- 
lektoraten. I slutet av 1970-talet utannonserades dock två extra lektorat på vardera 50 procent, som 
erhölls av Gunhild Hammarström och Sverker Syrén, varvid de båda blev heltidsanställda. Barbro 
Björkman blev förordnad som universitetsadjunkt redan 1970. Något år senare förordnades Christer 
Rathsman, Kerstin Lundquist (Rathsman) och Rolf Bucht som universitetsadjunkter.

Något som kan synas egendomligt i dag är att inte bara de sökande till tjänsterna utan även de 
sakkunniga för lektorat-, docent- och forskarassistenttjänster under lång tid in till mitten av 1980- 
talet samtliga kom från institutionen. Så var det vid flertalet universitet. När det gällde forskar- 
assistent- och docenttjänsterna sågs de under lång tid som professorns speciella ansvar. Förordnan-
det skedde dock på fakultetsnivå och vid överklaganden på en högre nivå, i första hand konsisto-
rienivå och därefter av regeringen. Beredningsgruppen på institutionsnivå kunde för lektorat och 
forskarassistenttjänster även innehålla en student och/eller en doktorand. 

Genom att automatikregeln, som innebar att institutionen erhöll medel utifrån antal registrerade 
studenter, togs bort år 1972, minskade det ekonomiska underlaget för många av de extra anställ- 
ningar som institutionen hade haft. Minskningen av antalet studenter kan även bero på att det 
uppstod en akademikerarbetslöshet på 1970-talet, vilket påverkade attraktionen för universitets-
studier. I slutet av 1970-talet uppgick antalet studenter vid universitetet till 16 000 från att ha varit 
över 22 000 år 1970. Minskningen är anmärkningsvärd eftersom flera nya utbildningar införlivats i 
högskoleområdet år 1977, såsom lärarhögskolan, förskoleseminariet, seminariet för huslig utbild-
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ning samt vårdutbildningarna. Minskningen medförde bland annat att det blev ett stort överskott 
på studentbostäder. Studentrummen i det nybyggda Flogstaområdet fick hyras ut till andra än 
studenter.

Minskningen påverkade också antalet anställda på institutionen. Enligt uppgift i skriften Sociolo- 
giska institutionen 50 år, 1947−1977 hade institutionen under läsåret 1970/71 upp till 43 amanuenser/ 
assistenter, beroende på brist på annan lärarkraft.13 Samma läsår var antalet lektorer 13, varav 
flertalet var extra lektorat. Antalet studenter på A-nivå uppgick till 825, på B-nivå till 500 och på 
C-nivå till 195. Året därpå hade antalet amanuenser/assistenter minskat med en tredjedel. År 1973 
var antalet 14 och år 1974 var de bara sju. De som hade amanuens- eller assistenttjänster därefter, 
dvs. i slutet av 1970-talet och 1980-talet, var få och hade poster som doktorandamanuenser eller 
datoramanuenser och hade således mer administrativa uppgifter än undervisning.

En kategori som tidigare brukade hänföras till lärarna var studierådgivarna eller studievägledarna 
som blev en senare benämning. Att de hänfördes till lärarna berodde nog närmast på att de från 
början rekryterades från gruppen amanuenser/assistenter och adjunkter. Redan i universitetskata-
logen från 1964 finns en studierådgivare. När institutionen var placerad på Drottninggatan 1 var 
Sverker Syrén den första studievägledaren och därefter Karin Styrborn, som efterträddes av Björn 
Andersson, som satt på posten från 1972 till de första åren på 1980-talet. 

PUKAS-reformen gav möjligheten att ge yrkesinriktade studiekurser, s.k DYRK-kurser, på  
20 poäng vid sidan av kurserna i sociologi. De ändrades senare till benämningen Yrk-kurser.  
Många sådana startades och leddes av de nyblivna extra lektorerna. Eftersom en utförlig 
beskrivning av dessa Yrk-kurser har givits av Sonja Calais van Stokkom i festskriften inför 50-års-
jubileet, nämner jag här de två som fortfarande existerar, om än i något förändrad form. Den första 
kursen, Informationsteknik, anordnades under vårterminen 1970 under ledning av lektorn Jan Eke-
crantz  och doktoranden Anders Broström. Den yrkesinriktade kursen Arbetsmarknadsteknik med 
personaladministration startade vårterminen 1972 och leddes först av Åke Aronsson och därefter 
av Sverker Syrén. Dessa kurser utvecklades och kom att få stor betydelse för institutionen som 
reguljära kurser. Kursen i Informationsteknik blev Media- och kommunikationsvetenskap och utveck-
lades från A- till D-nivå och utökades med en ettårig kurs i Vetenskapsjournalistik. Även kursen i 
Arbetsmarknadsteknik utvecklades från A- till D-nivå under benämningen Arbete, organisation och 
personal (AOP) och ingick i den senare organiserade P-linjen och numera i PA-programmet.

FORSKARTJÄNSTER

När Ulf Himmelstrand tillträdde sin professur innehade Jan Trost institutionens docenttjänst efter 
att ha efterträtt Agne Lundquist. En andra docenttjänst, som institutionen tilldelades efter det att 
forskarutbildningen infördes år 1969, erhölls av Bengt Abrahamsson med en tidigare licentiatexamen 
från Uppsala, och som disputerat för graden i Stockholm år 1971 (se Förteckning 6). Han åter-
vände efter några år till Stockholm och blev sedermera bland annat professor och rektor för 
Högskolan i Växjö, för att nämna några av de poster han haft.

13  All ekonomisk redovisning skedde tidigare per budgetår, som för universiteten var detsamma som läsårsvis.
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I samband med den nya forskarutbildningen infördes en ny tjänst som forskarassistent, som var 
en meriteringstjänst för doktorer med doktorsexamen. Den kunde även erhållas av en licentiat. 
Avsikten med tjänsten var att innehavaren skulle meritera sig för att bli docent. Förordnandet var i 
detta inledande skede på 2 x 3 år med möjlighet till ytterligare förlängning på tre år, dvs. maximalt 
nio år. I tjänsten ingick 25 procent undervisning och 75 procent forskning, vilket även gällde  
docenttjänsten. Undervisningen var tänkt att i huvudsak bestå av handledning av doktorander. 

Sociologiska institutionen erhöll enligt beslut i fakulteten år 1970 två forskarassistenttjänster. 
Kaj Håkanson, som hade en licentiatexamen, erhöll den ena och den andra gick till Björn Eriksson,  
som var licentiand sedan några år. Han disputerade år 1972 (se Förteckning 6). De båda fick stor 
betydelse som lärare och handledare på forskarutbildningen under hela 1970-talet genom sin teore- 
tiska inriktning efter tidigare studier i filosofi. De hade dock olika forskningsområden. Björn 
Erikssons inriktning var kunskapssociologi och Kaj Håkansons var inledningsvis olika aspekter av 
avvikande beteende men utvecklades under åren åt flera olika håll.

På forskarassistenttjänsterna under detta årtionde följdes Kaj Håkanson och Björn Eriksson av 
Pablo Suarez (1976−1980), som hade en licentiatexamen från Chile (licentiado) och bedömdes ha 
behörighet som doktor, Torsten Björkman (1976−1981),som ännu inte hade disputerat, Thomas 
Coniavitis, som disputerade 1977, som hade några kortare förordnanden som vikarierande 
forskarassistent under spridda perioder åren 1976 och 1978−1979 samt Göran Ahrne (1977 
−1983). (Se Förteckning 6.)

Pablo Suarez blev den som handledde flertalet av de utländska doktoranderna, inte bara dem 
som kom från Latinamerika. Thomas Coniavitis med sina teoretiska kunskaper blev en förgrundsfigur 
för många doktorander och forskare, till viss del inte helt populärt bland delar av det etablerade 
lärarkollegiet. Han fick senare en professur i Grekland. Göran Ahrne flyttade till Stockholmsinsti- 
tutionen i mitten av 1980-talet, där han fick en docenttjänst. Så småningom återkom han till  
Uppsala som professor men återvände till Stockholm, vilket tillhör ett senare skede.

Både Björn Eriksson och Kaj Håkanson blev antagna som oavlönade docenter av Samhällsveten- 
skapliga fakulteten år 1975 (se Förteckning 10), och de blev båda förordnade på var sin eo docent- 
tjänst efter att dessa blivit ledigförklarade efter Jan Trost och Bengt Abrahamsson. Hans Jürgen  
Holstein och Göran Ahrne hade några kortare förordnanden (se Förteckning 6) på var sin docenttjänst.  

De som huvudsakligen hade hand om forskarutbildningens kurser och undervisning under 
1970-talets första år var förutom Kaj Håkanson, Björn Eriksson och Ulf Himmelstrand även Bengt 
Abrahamsson. Därutöver var Birger Lindskog och Jan Trost aktiva som handledare. På grund av 
erhållna forskningsanslag och en gästprofessur i Nairobi var Ulf Himmelstrand tjänstledig från 
professuren under åren 1972−1981, vilket var en relativt lång period ganska snart efter tillträdet år 
1969.14 Det betydde emellertid inte att han var frånvarande från Uppsala. Han arbetade under en 
del av den tiden vid den forskningsfilial som institutionen disponerade. Var den låg kunde variera 
över åren (se avsnittet Institutionens lokaler). Genom sin placering där var han fortfarande be-
tydelsefull för doktoranderna i omgivningen trots tjänstledigheten. Professuren upprätthölls under 
tiden av docenterna Bengt Abrahamsson (1972−1977) och Björn Eriksson (1978−1981). 

14  Vid denna tidpunkt var en professor respektive lektor tjänstledig från sin tjänst, om de hade forskningsanslag, vilket numera har änd-
rats. Nu har de i stället forskning inom ramen för anställningen. 



40   •  Del 1  |  SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN: EN SPEGLING AV SAMTIDEN

VÄRLDSKONGRESSEN I SOCIOLOGI ÅR 1978

Ulf Himmelstrand hade en omfattande internationell verksamhet, och år 1974 valdes han till vice 
president i International Sociological Association och år 1978 till president. Det var ett skäl till att 
den nionde världskongressen i sociologi hölls i Uppsala 14–19 augusti 1978 med en mångfald 
föreläsningar och seminarier. Kongressen medförde bland annat att den då tomma och stängda 
sommarstaden tillfälligt levde upp under en vecka. De annars sommarstängda restaurangerna höll 
öppet för oss. Hans-Jürgen Holstein och Ulf Himmelstrands sekreterare Lola Billås stod tillsam-
mans med Ulf Himmelstrand för arrangemanget. Eventuellt kan fler ha varit inblandade. I Upsala 
Nya Tidning från den 15 augusti 1978 omtalas kongressen redan på första sidan. Där framgår att 
kongressen lockat över 3 500 deltagare, och att Uppsala ditintills aldrig haft en så stor kongress. 
Öppningsceremonin ägde rum i universitetets aula med dåvarande utbildningsministern Jan-Erik 
Wikström som invigningstalare. Torgny T. Segerstedt som varit en av initiativtagarna till bildandet 
av det internationella sociologförbundet höll en föreläsning, liksom det internationella sociolog-
förbundets avgående president Tom Bottomore. Alla tal och föreläsningar simultantolkades till 
engelska, tyska och franska.

SEMINARIEGRUPPER OCH FORSKNINGSPROJEKT

Vid sidan av det Högre seminariet växte under 1970-talet en livlig seminarieverksamhet fram i 
olika forskargrupper, eller arbetsgrupper som de kallades. Doktorander med liknande intressen 
uppmuntrades att slå sig samman i forskargrupper. Några leddes av lektorer, andra bestod uteslu-
tande av doktorander. Seminariegruppernas verksamhet fram till 1997 har beskrivits utförligt av 
Ulf Himmelstrand i festskriften inför 50-årsjubileet och även vilka avhandlingar som kan kopplas 
till dessa. Därför gör jag bara vissa omnämnanden här för att visa variationen under 1970-talet.

”Social- och vårdpolitiska gruppen” hade en stor aktivitet redan i början av 1970-talet. Den led-
des av Kaj Håkanson och senare av Mårten Söder. Forskargruppens fokus var avvikande beteende i 
relation till normalitet och inspirerad av de internationella vetenskapsinriktningarna New Crimino- 
logy och Critical criminology. Forskargruppens betydelse för deltagarna är omvittnad av tidigare del- 
tagande doktorander, bland andra Vera Segraeus och Elisabet Näsman, båda numera professorer em.

Under år 1977 fanns sju seminariegrupper förutom ”Social- och vårdpolitiska gruppen”:
• Familjeforskningsgruppen, som leddes av Jan Trost, som även ledde
• Alkoholforskningsgruppen och Katastrofforskningsgruppen 

För övriga grupper framgår inte i handlingarna vilka som ledde dem. De var:
• Latinamerikagruppen
• Arbetssociologigruppen
• Arbetarrörelsegruppen
• Boendegruppen
• Metodologigruppen (som beskrivs i Ahrnes & Coniavitis bidrag till 75-årsjubileet)
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Jan Trosts seminarier ägde rum på HSC och de övriga på Tingshuset, vilket medförde att det inte 
förelåg några egentliga kontakter mellan forskargrupperna på de olika platserna. På Tingshuset kan 
emellertid utbytet mellan de olika seminariegrupperna ha varit större. Vad som efterhand kan väcka 
viss förundran är att 1960-talets könsrollsdebatt och den stora jämställdhetsfrågan under 1970- 
talet inte fick något större genomslag på institutionen vid den här tidpunkten, vare sig i sem- 
inarier eller i arbetsgrupper på forskarutbildningen och inte heller i avhandlingar. Däremot gavs 
på institutionen under 1970-talet en särskild 20-poängskurs på grundutbildningen under namnet 
Könsroller, en s.k. Yrk-kurs, som leddes av Jan-Olof Björkman. Kvinno- och jämställdhetsfrågor 
diskuterades dock av de kvinnliga doktoranderna, men det rönte inte något större intresse hos 
lärarna på forskarutbildningen. Det viktiga analysbegreppet var klass. Det skulle dröja till slutet av 
1980-talet, innan någon avhandling med inriktning mot kvinnor eller kön/genus lades fram. 

De större forskningsprojekten fram till 1997 har beskrivits utförligt i den tidigare festskriften 
inför 50-årsjubileet, varför jag hänvisar till den. Ett större projekt som påbörjades redan i slutet 
av 1960-talet var Levnadsnivåundersökningen som Sten Johansson (fil.lic. 1967) fick i uppdrag att 
leda och genomföra på uppdrag av den statliga låginkomstutredningen. Han fick därigenom stor 
betydelse för de dåvarande doktoranderna. Arbetet resulterade i ett unikt svenskt bidrag till inter-
nationell välfärdsforskning genom att lägga tonvikt på människans resurser på ett sätt som fort-
farande utgör grunden för nordisk välfärdsforskning. Inom ramen för projektet engagerades både 
C-studenter och doktorander. Efter det genomförda projektet rekryterades Sten Johansson till en 
professur vid Institutet för social forskning (Sofi) vid Stockholms universitet. Sedermera blev han 
generaldirektör för Statistiska Centralbyrån och därefter chef för fackföreningsrörelsens forskning-
sinstitut FIEF. Han arbetade även med att bistå utvecklingsländer att genomföra folkräkningar. 
Ulf Himmelstrand ledde från 1975 det s.k. Sverige-projektet, Samhällsförändring i Sverige, som 
resulterade i bokverket Beyond Welfare Capitalism (1981), i vilken flera forskare och doktorander 
från institutionen var involverade. Även doktorander kunde som anslagssökande själva erhålla 
forskningsmedel från forskningsråd och andra instanser under 1970-talet för egna forskningspro-
jekt.

DOKTORANDERNAS (BRIST PÅ) FÖRSÖRJNING

När forskarutbildningen inleddes, hade institutionen inte någon antagningsbegränsning, s.k. spärr. 
De som önskade följa forskarutbildningen behövde helt enkelt bara ”dyka upp”. Efter fem år, år 
1974, infördes dock ett krav på ansökan, varvid det endast gjordes en kontroll av att den sökande 
uppfyllde behörighetskraven. Något särskilt ansökningsdatum förekom inte, utan antagning skedde 
fortlöpande under året, dvs. när ansökan inkom. Det medförde många antagna doktorander, varav 
flera fick försörjningsproblem och inte heller möjlighet att erhålla arbetsplats. Inte minst hade de 
svårigheter att få handledning. Det skulle dröja drygt 20 år, till år 1990, innan antagningsbegräns-
ning infördes.

Då forskarutbildningen startade år 1969 var flertalet doktorander samtidigt amanuenser/assis-
tenter eller försörjda på annat sätt. De hade också en arbetsplats. Genom minskningen av student-
tillströmningen några år in på 1970-talet och åtföljande minskning av antalet amanuens- och 
assistenttjänster uppstod försörjningsproblem för många doktorander. Amanuens- och assistent- 
tjänsterna räckte inte till alla och inte heller de fåtaliga doktorandstipendier, som infördes i samband 
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med forskarutbildningen. De senare bestod av ett skattefritt belopp, som utbetalades månadsvis.  
År 1974 uppgick det till 1 000 kr per månad (motsvarar 5 448 kr i 2019 års penningvärde enligt  
SCB), vilket då i princip räckte för att betala privat barntillsyn, om man hade barn.15 För ensam- 
boende i studentrum räckte det till mer. Ansökan om doktorandstipendium ställdes till fakulteten, 
som fattade beslut utifrån den rangordning av sökande som institutionen stod för. Rangordningen för 
att erhålla de ettåriga amanuens- och assistenttjänsterna baserades på dels undervisningserfarenhet, 
dels erhållna doktorandpoäng, varför det gällde att meritera sig på två fronter. Till skillnad från nu 
var det emellertid fullt möjligt för doktorander få studielån och även att söka och erhålla egna 
forskningsanslag. Några kunde lösa sina försörjningsproblem genom lån, genom egna forskning-
sprojekt eller genom att arbeta på andras forskningsanslag. Men alla blev inte doktorer på det 
senare sättet! Projektarbetet tog tid från doktorandstudierna.

Som exempel på antalet doktorander under dessa år kan nämnas att antalet registrerade år 1974 
uppgick till 110. Antalet doktorander per handledare varierade mellan 12 och 27, och omräknat till 
heltidsdoktorander låg variationen mellan 6,2 och 14,2 doktorander per handledare. Alla doktoran- 
der hade dock inte någon handledare, och de utan handledare uppgick till närmare hälften av de 
registrerade.

Doktorandernas situation med dåliga försörjningsmöjligheter och svårigheter att få handledning 
föranledde förståeligt nog ett missnöje bland dem. Missnöjet riktades emellertid också mot bristen 
på inflytande över forskarutbildningen och dess resurser. Det ledde till att doktoranderna år 1974 
bildade Doktorandernas Råd, som både av doktoranderna själva och övriga på institutionen sågs 
som en kamporganisation. Doktorandernas Råd framförde bland annat förslag om att inrätta dels 
en forskarutbildningsnämnd, dels en tjänst som amanuens som skulle stå till doktorandernas för- 
fogande. Nämnder skulle då inrättas av Konsistoriet, som ställde krav på att prefekten skulle ingå 
i den föreslagna nämnden. Eftersom Doktorandernas Råd inte avsåg att medverka under den 
förutsättningen, avvecklades idén tillfälligt. Så småningom, år 1977, inrättades dock en forskarut-
bildningsnämnd (FUN) genom docenterna Björn Erikssons och Bengt Abrahamssons önskemål. 
Vissa uppgifter överfördes från Handledarkollegiet samt några delegationer från institutions-
styrelsen. Första sammanträdet i FUN hölls den 6 maj 1977, och man beslutade att ha samman-
träde var 14:e dag, vilket medförde att Handledarkollegiet minskade sina sammanträden från en 
gång i veckan till varannan vecka! Det kan jämföras med dagens situation med ungefär tre sam-
manträden per termin.

Doktorandernas Råd fick så småningom gehör för den önskade tjänsten som kom att kallas 
doktorandamanuens, som enligt Rådets uppfattning skulle verka som doktorandernas förtroende-
man och arbeta för Rådet. Doktorandamanuensen skulle fungera som kursamanuens och stå till 
FUN:s och Doktorandernas Råds förfogande. Mer konkreta arbetsuppgifter var 
• Studierådgivning, informationsmaterial om kurser m.m. till doktorander, handledare och  

forskningsprojekt
• Registrering av doktorander, fördela doktorander på handledare
• Närvara vid Handledarkollegiets sammanträden
• Sekreterare i FUN

15  Daghemsverksamheten var ännu inte utbyggd.
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Den första doktorandamanuensen vid Uppsalainstitutionen var Christer Rathsman som fick 
posten år 1975 och var verksam till år 1979. Han efterträddes av Anne-Marie Morhed, också 
doktorand.

En nyhet infördes som skulle förbättra de redan finansierade doktorandernas situation, dock 
inte de övrigas. Ett beskattningsbart utbildningsbidrag skulle ersätta doktorandstipendierna. Enligt 
förordning SFS 1976:356 skulle de utlysas för ett år i sänder och innehas i högst fyra år. De som 
uppvisade att studierna framskridit under året skulle få prolongation. Tid som amanuens och 
assistent skulle avräknas. Utbildningsbidragen kunde utsträckas till åtta år totalt, men inte mer än 
fyra heltidsår. Fakulteten fördelade ett visst antal utbildningsbidrag till varje institution och fattade 
även beslut om vilka som skulle få dem. Det första året, år 1977, fick institutionen 20 utbildnings-
bidrag. Detta år uppgick det till 2 640 kr/månad brutto, vilket motsvarar 14 613 kr i 2019 års 
penningvärde enligt SCB. För att komma ifråga för rangordning från institutionens sida krävdes 
detta år minst 20 poäng på forskarutbildningen. Kraven blev något högre med åren. 

STUDIEPLANER OCH FORSKARUTBILDNINGSKURSER

Den första studieplanen för forskarutbildningen från år 1969 uppfattades ganska snart som rörig 
och ändrades flera gånger, varefter varje kurs slutligen år 1973 åsattes 10 poäng. Examinationen 
skedde enbart genom individuella uppsatser. Gruppsatserna togs bort. Studieplanen innehöll anvis-
ningar för hur den individuella uppsatsen kunde/skulle disponeras samt kravkriterier för godkänd 
uppsats. Uppenbarligen motsvarade de individuella uppsatserna inte alltid förväntningarna. Ett löst 
ark i en arkivmapp avseende forskarutbildningen från början av 1970-talet innehåller en bekymrad 
skrivelse från Ulf Himmelstrand och Bengt Abrahamsson, där de beklagar sig över doktorandernas 
svårigheter att skriva individuella uppsatser och framför allt deras svårigheter att problematisera 
och att avgränsa materialet. Det framgår inte till vilka skrivelsen är ställd, men förmodligen till 
Handledarkollegiet.

Innehållet i de kurser som ingick i forskarutbildningen diskuterades fortlöpande i doktorand-
gruppen under de första åren på 1970-talet, där de dåvarande doktoranderna Göran Ahrne och 
Thomas Coniavitis tillhörde de mer aktiva. Utgångspunkten för doktorandernas diskussion var det 
som benämndes sociologins kris och splittringen mellan teori och empiri, som bland annat yttrade 
sig i att genomförda empiriska kvantitativa undersökningar ofta var helt teorilösa. Vilka metoder 
kunde användas till olika frågeställningar? Diskussionerna ledde till att doktoranderna bildade en 
metodologicirkel. Dessutom diskuterades relationen mellan obligatoriska och frivilliga kurser inom 
forskarutbildningen. På basis av Ahrnes och Coniavitis förslag fastställde fakultetsnämnden år 
1974 att kursdelen skulle bestå av två 30-poängsblock, varav det ena var obligatoriskt och det andra 
skulle bestå av valfria kurser.

Göran Ahrne och Thomas Coniavitis har i sitt bidrag till 75-årsjubileet beskrivit just hur det 
obligatoriska 30-poängsblocket fick sin slutliga form. Utgångspunkten var att inte en skolbildning 
skulle ges företräde framför andra, utan att olika sociologiska skolbildningar och teoretiska perspektiv 
skulle ingå. Inledningsvis ingick funktionalism, empirisk sociologi med kvantitativa metoder, 
marxism och kritisk teori. Huvudprincipen om två 30-poängsblock kvarstod i närmare 20 år, till de 
första åren på 1990-talet. Även om det skedde flera förändringar av kursernas innehåll under årens 
lopp bestod de ändå av liknande teman under de följande tio åren.
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Tre kurser ledda av Kaj Håkanson under 1970-talet har varit föremål för artiklar i vänboken till 
honom, Om kunskap, kärlek och ingenting särskiljt (2008). Inom ramen för kursen ”Utveckling och 
organisation” år 1973, vars huvudsakliga mål var att tillämpa teoretiska resonemang på konkreta 
sociala omvälvningar, inriktade sig en grupp på ”Ryska revolutionen 1917” som en fallstudie, vilket 
Eva Sandstedt och Gunilla Dahlkild Öman har beskrivit. Hedvig Ekerwald skriver i samma bok 
levande om sina erfarenheter av kursen ”Medvetande, jag och identitet”, som gavs år 1976, och hon 
nämner även kursen ”Om ovetande”, båda ledda av Kaj Håkanson.

Då doktoranderna var många under 1970-talet gavs ett stor utbud av kurser. Det kunde ges upp 
till fem kurser per termin. Det var ett imponerande antal kurser och seminarier, som presenterades 
i ”Bulletinen för högre utbildning och forskning” (se avsnittet Datoriseringen på institutionen). 
Som exempel kan nämnas seminarieserien ”Vad är funktionalismen?” och kursen ”Epistemologi i 
samhällsvetenskapen” som gavs under flera år. Det obligatoriska 30-poängsblocket kunde i mitten 
av 1970-talet bestå av kurser, såsom vetenskapsteori, idéhistoria, Marx med efterföljare, Durkheim, 
Weber, funktionalismen, strukturalismen, systemteori, sociologisk och socialpsykologisk teori. Vikt 
lades även vid diskussioner om ontologi och epistemologi. Dessutom betonades klarhet i de använ-
da begreppen, och begreppsanalys var viktigt. I metodkursen ingick empiriskt analytiska metoder, 
historicism, Verstehen, marxistisk metod, dataövningar samt förberedda laborationsövningar, 
som också examinerades genom en skriftlig individuell uppsats. Kurserna präglades av ett kritiskt 
förhållningssätt till den etablerade sociologins teorier och metod, särskilt funktionalismen och 
positivismen. (Se Ahrnes & Coniavitis bidrag till 75-årsjubileet.) För att öka kvaliteten inom 
forskarutbildningen fattade institutionen år 1975 ett beslut om att även individuella uppsatser från 
kursdelen skulle ventileras på seminarium, där två bedömare från Handledarkollegiet skulle avgöra 
om texten skulle godkännas eller om komplettering skulle krävas. 

DE FÖRSTA DISPUTATIONERNA

Den första godkända disputationen enligt det nya systemet skedde 1971. Doktoranden, Bo Eneroth, 
kom inte från Uppsala och var vid den tidpunkten i stort sett okänd av övriga doktorander på 
institutionen men har blivit mer känd senare, bland annat som läroboksförfattare. Ytterligare några 
doktorander som inte var kända för övriga på institutionen ”dök upp” och disputerade under de 
närmaste åren. De var förmodligen kända endast av den som åtagit sig handledarskapet och som 
samtidigt var examinator – en kombination som idag inte är tillåten. Under dessa första år var det 
handledaren som avgjorde avhandlingens släppbarhet till disputation. Doktoranderna tilldelades 
dock inte en handledare vid antagningen. Oftast tog doktoranden själv kontakt med en önskad 
handledare och först efter det man hade en text att diskutera.

Den första kvinnan som disputerade vid institutionen var Lena Johansson år 1972. Eftersom 
hon inte var klar med kursdelen dröjde det till år 1980  innan hon kunde ta ut doktorsexamen. De 
första kvinnorna som blev doktorer blev därför Gunhild Hammarström och Ulla Arnell-Gustafsson, 
som disputerade 27 respektive 29 maj 1975. 

Vid den nya forskarutbildningens disputationer var kravet på högtidsdräkt för respondent och 
opponenter borttaget. Själva akten skars i praktiken ned till 2-3 timmar, även om den teoretiskt 
kunde pågå mycket längre. Det var inte längre två opponenter som tidigare utan endast en. I början 
på 1970-talet fungerade vanligtvis en lektor inom närområdet som opponent; det kunde också vara 
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en intern lektor. Skälet var det ursprungliga målet att avdramatisera disputationen, samtidigt som 
det fanns ett önskemål om att disputationen inte skulle vara kostsam, vare sig för institutionen eller 
för doktoranden. Krav på docentkompetens för opponent förelåg inte. Ledamöterna i betygsnämn-
den bestod oftast av handledare/examinator från institutionen samt två docenter inom fakulteten. 
Delvis kan det i dag synas något märkligt, Betygsnämndens sammansättning ändrades också år 
1984.

Avhandlingarna vid institutionen bestod i inledningsskedet av monografier med en fastställd 
omfattning på 160 sidor, exklusive referensförteckning. Tryckningsbidrag erhölls från fakulteten 
för detta sidantal med en pliktupplaga fastställd till 500. Sidor utöver 160 och extra exemplar av 
avhandlingen betalades av doktoranden, såvida inte boken utgavs av ett bokförlag. För att erhålla 
tryckningsbidrag ingick i doktorandens uppgift att begära in offerter från minst tre tryckerier för 
att lämna till fakulteten, som därefter valde det tryckeri som hade de mest förmånliga villkoren. 
Sedan doktoranden inlämnat stipulerat antal av avhandlingen till universitetsbiblioteket Carolina 
erhölls ett intyg därifrån för att visa upp för vaktmästaren i universitetshuset, varefter avhandlingen 
i sin helhet ”spikades”. Det var då det enda offentliggörandet av den förestående disputationen. 
Abstract-sidan ingick då inte i den tryckta upplagan utan var ett löst blad instoppat i avhandlingen. 

Det som utmärkte doktorsdisputationerna under 1970-talet och många år framåt – till skillnad 
från nuvarande situation – var att i stort sett samtliga doktorander och i det närmaste hela lärar-
kollegiet, liksom flera i TA-personalen, var närvarande vid dessa. Det sågs som ett sätt att hedra 
institutionens disputander. För doktoranderna var det också ett inlärningstillfälle att se hur olika 
disputationer kunde se ut, samtidigt som det bidrog till den kollegiala samvaron.

AVLAGDA HÖGRE EXAMINA UNDER 1970-TALET

Licentiatexamen enligt den tidigare ordningen kunde avläggas fram till den 1 juli 1973. Det med-
förde att 19 personer avlade en sådan mellan åren 1970−1973, varav två kvinnor (se Förteckning 
9). Det motsvarar 4,75 licentiater per år. Några av dessa gjorde det i syfte att bli behöriga för ett 
universitetslektorat. En disputerade senare för doktorsgraden (Hans-Jürgen Holstein) och fyra för 
doktorsexamen (Rolf Jonsson, Ted Goldberg, Jürgen Hartmann, Peder Hård af Segerstad). Antalet 
licentiater med icke-svensk bakgrund är svårt att avgöra, men de kan vara nio-tio personer, dvs. 
ungefär 50 procent. Av de 19 var tio verksamma inom institutionen under kortare eller längre tid, 
varav ungefär hälften hade en annan bakgrund än svensk. Två av dem med svensk bakgrund blev 
kvar till sin pensionering (Rolf Bucht, Sverker Syrén), medan andra gick till andra universitet och 
högskolor eller annan verksamhet. Under perioden 1947−1973 hade därmed 54 personer avlagt 
denna äldre licentiatexamen, varav 46 män och åtta kvinnor (85 procent i jämförelse med 15 pro-
cent).

Doktorsgraden kunde avläggas fram till den 1 juli 1974, vilket en av institutionens licentiater, 
Hans-Jürgen Holstein, gjorde. Därmed var han den sista vid institutionen som avlade en filosofie 
doktorsgrad (se Förteckning 8). Sammanlagt har därmed åtta personer disputerat på en gradual- 
avhandling vid institutionen under tiden 1947−1974. Intressant att notera i jämförelse med 
senare årtionden är att fem av dessa åtta avhandlingar är skrivna på engelska för att nå en större 
akademisk läsekrets.
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Under 1970-talet disputerade 33 personer för doktorsexamen på 32 avhandlingar. Av dessa 33 
personer var sex kvinnor, dvs. knappt 18 procent. Personer med icke-svensk bakgrund var nio, dvs. 
27 procent. Av de 32 avhandlingarna har 12 skrivits på annat språk än svenska (engelska och tyska). 
Svenska utgjorde alltså det dominerande avhandlingsspråket, vilket kan jämföras med gradualav- 
handlingarna. Avhandlingarnas ämnesval var synnerligen brett, vilket framgår av Förteckning 8. 
Utan att göra anspråk på en fullständig förteckning handlade de om makt och klass, bönder, arbete, 
arbetsmiljö, skola, utbildning, vård, boende, fattig-
dom och åldrande och kunskapssociologi och inte 
minst om olika varianter av avvikande beteende, 
såsom missbruk, kriminologi, depression m.m.

Endast fyra av de 33 personerna har varit kvar på 
institutionen fram till sin pensionering ( Jan-Olof 
Björkman, Lars Tornstam, Gunhild Hammarström, 
Bo Lewin) medan övriga 29 har flyttat till andra 
universitet och högskolor och i några fall till andra 
institutioner i Uppsala, även om de har arbetat vid 
Uppsalainstitutionen en tid. Utflödet från institu- 
tionen har således varit större än vad många före-
ställer sig. Några har återvänt till sina hemländer, 
andra har valt andra verksamhetsområden. Arbets- 
livscentrum, senare Arbetslivsinstitutet, som startade 
år 1977 drog till sig några disputerade från Uppsala 
redan vid starten, såsom Åke Sandberg och Anders 
Broström, förutom Bengt Abrahamsson som  
disputerat i Stockholm. 

U68 OCH HÖGSKOLEREFORMEN 1977

Strax efter att UKAS-utredningen hade lagts fram 1968 tillsattes en ny utredning, U68, som lade 
fram ett delbetänkande i mars 1973. De begränsningar som genomförts genom PUKAS ansågs 
inte ha varit tillräckliga. Arbetslösheten bland nyutexaminerade akademiker ökade. Ett exempel är 
att SACO år 1973 rapporterade 10 000 arbetslösa akademiker, varav de flesta var nyexaminerade. 
Det var en stor skillnad i jämförelse med situationen under de första åren under 1960-talet, då 
arbetsmarknaden var lysande för nyutexaminerade akademiker och särskilt samhällsvetare, dvs. de 
som senare kom att kallas ”jätteproppen Orvar”.16

U68:s förslag var omvälvande och bestod bland annat av att i stort sett all postgymnasial utbild-
ning skulle ingå i högskolesfären. Syftet med reformen var att ge en större andel av befolkningen 
tillträde till högre studier och att öka tillgängligheten för andra studentkategorier än de traditio-
nella. En mer heterogen studentkategori förväntades genom förändringarna av själva skolsystemet, 

16 ”Jätteproppen Orvar” var en benämning på fyrtiotalisterna, som utgjorde ett hinder för yngre generationer att komma in på arbetsmark-
naden.

 Jan-Olof Björkman  
(foto: Sociologiska institutionen/ Sverker 
Syrén, 1991) 
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framför allt på gymnasienivå. Rekryteringsunderlaget till universitetsutbildning skulle bli helt 
förändrat. Ett mål var att främja social utjämning. Rekryteringen skulle breddas, och utbildningen 
skulle anpassas till arbetslivets krav. Utbildningen skulle vara yrkesinriktad och organiserad i linjer. 
All utbildning skulle vara spärrad och s.k. ”fria studier” skulle avskaffas. Befintliga examenstitlar 
skulle tas bort och ersättas med en högskoleexamen bestående av ett intyg och en beskrivning av 
genomgångna studier. För att bredda utbildningsmöjligheterna skulle tolv nya högskolor inrättas, 
förutom de redan befintliga universitetsfilialerna. Högskoleregioner skulle införas. Tillväxten av 
den högre utbildningen ställde ökade krav på central styrning. Planeringen av utbildningsutbudet, 
som skulle vara mer reglerat och nyttoinriktat, skulle ske på statsmaktsnivå. Kritiken från universitets- 
världen var kraftig. Torgny Segerstedt skrev en debattbok Hotet mot den högre utbildningen (1974).  
I april 1975 genomförde studenterna i Uppsala ett demonstrationståg från Vaksalatorg till universitet-
shuset med slagorden ”Stoppa U68” och ”Nej till spärrar som bara förvärrar”. Vid andra universitet 
genomfördes liknande aktioner.17 Trots kritiken framlades huvudbetänkandet i maj 1975 och refor-
men trädde i kraft vid halvårsskiftet 1977. Uppsala studentkår arrangerade den 28 april 1977 under 
högtidliga former ”den akademiska frihetens begravning” på trappan ovanför Geijerstatyn främst 
riktad mot förslaget om en helt spärrad utbildning.18 

Ett resultat av reformen år 1977 var att den tidigare lärarhögskolan, förskoleseminariet, semi-
nariet för huslig utbildning samt vårdutbildningarna överfördes till universitetet redan samma år. 
Ledord för den högre utbildningen var både yrkesinriktning och forskningsanknytning. En total-
spärrad högskola infördes dock först den 1 juni 1979. För studenternas vidkommande reglerades 
nu studentinflytandet författningsmässigt.

17  Carl Frängsmyr, 2013, ss. 288-289 i Universitetet som arena,. Acta Universitatis Upsaliensis.
18  Svante Nygren, 1998. ” I spåren efter 1968”, ss. 119- 178 i Världen i Uppsalaperspektiv: Uppsala studentkår 1930-1996 (red. Torgny 
Nevéus). Uppsala studentkår.
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Det kanske lugnare 1980-talet

INLEDNING

1970-talets konflikter om teori och metod tonade ned under 1980-talet, åtminstone öppet. Kvar 
levde en diskussion om ämnets identitet, vad sociologi och sociologisk teori är. Innebär begreppet 
teori detsamma som textanalys av klassiker eller teorikonstruktion? Det fördes även en diskussion 
om sociologisk teori i förhållande till det mer nedsättande uttrycket bindestreckssociologi, som im-
plicerade att det var en ”sämre” sorts sociologi.19 Det medförde inte reella konflikter men däremot 
olika grupperingar med olika intressen. Samtidigt medförde bindestreckssociologin nya vetenskap-
liga specialområden, inte bara på Uppsalainstitutionen. Sammantaget kan man nog säga att det på 
institutionen fanns en önskan och strävan efter gemenskap och att trivseln var hög särskilt under 
senare hälften av 1980-talet bland lärare, forskare och doktorander. Det som kan tyda på det är att 
missnöjet bland doktoranderna avtog med tiden, och redan år 1980 ersattes Doktorandernas Råd 
av den mer neutrala Doktorandföreningen. Doktoranderna var inte heller längre så intresserade 
av att delta i Forskarutbildningsnämnden (FUN), vilket ledde till att FUN upphörde temporärt, 
varvid dess delegationer återgick till styrelsen. 

Samtidigt finns en annan bild. Enligt Erik Allardt med kolleger (1988) tycktes stämningen vara 
mindre god vid tiden för den undersökning de genomförde i mitten av 1980-talet. En översyn av 
fakultetens protokoll visar att det inkom många besvärsskrivelser över tjänstetillsättningar från både 
berörda och icke berörda samt kritiska brev från olika doktorandgrupper. Det torde ha bidragit till 
att institutionen sågs som ”besvärlig” från fakultetens och universitetsförvaltningens sida.

Under detta decennium vikarierade Björn Eriksson under åren 1978-81 och Kaj Håkanson 
under tiden 1986-89 på professuren. Årtiondet avslutas med att Ulf Himmelstrand gick i pension 
1989, och han avtackades med en stor fest på Eklundshof.

Förutom högskoleformen 1977 fick även reformen som en följd av lärartjänstutredningen 
(LÄTU) 1986 betydelse för institutionens verksamhet.

19  Bindestreckssociologi behandlar särskilda ämnesområden inom sociologiämnet, exempelvis familjesociologi, arbetssociologi, kulturso-
ciologi m.fl. till skillnad från allmän sociologisk teori, sociologisk metodologi, vetenskapsteori m.m.
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HÖGSKOLEREFORMEN OCH GRUNDUTBILDNINGEN

Högskolereformen 1977 gav upphov till flera linjeutbildningar inom det samhällsvetenskapliga 
området. Många sågs emellertid som parallella, varför Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ, 
som ersatt UKÄ) tillsatte Arbetsgruppen för översyn av den administrativt och ekonomiskt inrik-
tade utbildningen i högskolan, den s.k. AU-gruppen. I gruppen ingick Sonja Calais van Stokkom 
som en av sex universitetsrepresentanter och den enda från Uppsala universitet. Översynen gav 
bland annat upphov till en ny linje för personal- och arbetslivsfrågor, P-linjen. Kursen har sin grund 
i den tidigare omtalade yrkesinriktade kursen Arbetsmarknadsteknik med personaladministration, 
som startade vårterminen 1972.

Vid Uppsala universitet bildades en arbetsgrupp för att implementera förslaget rörande P-linjen. 
Den bestod av Sonja Calais van Stokkom och Sverker Syrén från Sociologiska institutionen samt 
Magnus Söderström och Lennart Wikander från Pedagogiska institutionen. Genom deras arbete 
tilläts man påbörja utbildningen i Uppsala redan år 1980, trots att det generella beslutet medgav 
start först 1982. Det kom att bli en mycket populär utbildning i Uppsala, liksom i hela landet. 
P-linjen ersattes på 1990-talet av Programmet för personal- och arbetslivsfrågor. Delar av programmet 
ges också som fristående kurs. Det är en av de utbildningar som fortfarande lockar flest studenter 
vid Uppsala universitet. 

Andra linjeutbildningar som institutionen medverkade i var den nya samhällsvetarlinjen och 
psykologlinjen. Tidigare hade psykologstudenterna läst den obligatoriska kursen i sociologi tillsam-
mans med övriga sociologistudenter. Genom organiserandet av linjeutbildningarna fick psykologi- 
studenterna läsa motsvande kurs separerade från övriga sociologistudenter. Institutionen medverk-
ade även i lärarutbildningen i ämnet samhällskunskap. Under 1980-talet startade även en enstaka 
kurser i Socialpsykologi, som byggdes ut från en A-kurs till B- och C-kurser. Socialpsykologi hade 
ingått som en naturlig del i ämnet sociologi när undervisningen började på 1940-talet, men hade 
till stora delar rensats ut i samband med radikaliseringen på 1970-talet. Kurserna blev omåttligt 
populära, särskilt bland ekonomstudenterna. Socialpsykologikurserna har blivit något förändrade 
sedan dess. Nu är A-kursen gemensam för sociologi och socialpsykologi, varefter studenterna får 
välja inriktning.

PROFESSORSSKIF TE OCH NYANSTÄLLNINGAR

Årtiondet inleddes med att Birger Lindskog gick i pension 1980. Efter konsistoriebeslut fick institu-
tionen behålla en extra professur till 50 procent, inte 100 procent som Birger Lindskog hade haft. 
Efter utlysning erhölls professuren år 1982 av Tom Burns med en Ph.D. examen från Stanford. 
Han kom närmast från en tjänst i Norge. Tjänsten utökades år 1986 till 100 procent. Han kom att 
göra en stor insats på handledningssidan och upprättade goda relationer till olika doktorandgrup-
per. Han bidrog också med att bjuda in många intressanta gästföreläsare genom seminariegruppen 
Uppsala Theory Circle, som han startade och ansvarade för.

Efter Birger Lindskogs pensionering blev också ett ordinarie universitetslektorat ledigt. Det erhölls 
efter utlysning av Lars Tornstam, utnämnd från den 15 augusti 1981, och han blev därmed den 
sista fullmaktslektorn vid institutionen (se Förteckning 5). Under 1980-talet blev det även några 
skiften på forskarassistenttjänsterna (se Förteckning 6): Thomas Coniavitis hade ytterligare ett kort 
förordnande som vikarierande forskarassistent under åren 1981−1982 samt ett förordnande som 
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forskarassistent 1983−1987. Eva Sandstedt (1985–1990) blev den första kvinnan som erhöll en 
forskarassistenttjänst. Mats Franzén var vikarierande forskarassistent med 75 procent tjänstgöring 
under tiden 1985−1987. Lars Udehn (1987–1991) efterträdde Thomas Coniavitis. Samtliga har 
med tiden blivit professorer.

Anne-Marie Morhed slutade på posten som doktorandamanuens år 1985. Hon efterträddes av 
Rolf Bucht som tillhörde lärarkollegiet och därför fick titeln kursföreståndare. Något år senare blev 
han studierektor för forskarutbildningen. Sociologiska institutionen hade därmed en av de första 
studierektorerna för forskarutbildningen inom den Samhällsvetenskapliga fakulteten. 

Studievägledare var Kerstin Rathsman, som då var universitetsadjunkt. Under sin tid som studie- 
vägledare hade hon även undervisning och insåg att många studenter inte hade någon kännedom 
om vilken forskning som bedrevs på institutionen. Hon införde då, runt år 1985, att A-kursstuden-
terna skulle intervjua institutionens forskare under de första veckorna på terminen och redovisa 
sina intervjuer inför varandra. Det var och är fortfarande ett mycket uppskattat moment både av 
studenterna och forskarna, och den verksamheten har alltså pågått i över 30 år. 

I den tidigare nämnda genomlysningen av sociologiämnet (Allardt et al., 1988) konstaterades 
att Uppsalainstitutionen hade en lägre andel anställda kvinnliga lärare än de övriga sociologiinstitu-
tionerna. Ett exempel från 1983, dock inte från utredningen, är att institutionen hade 20 anställda 
lärare, varv fyra var kvinnor, dvs. 20 procent. Som jämförelse uppgick andelen kvinnliga doktorander 
till 40 procent, men av de 14 med utbildningsbidrag var antalet kvinnor endast tre, dvs. 21 procent. 
Sociologiska institutionen kunde därför under en tid utmålas som en kvinnoovänlig institution, där 
”mina gossar” fick större uppmärksamhet.

UNIVERSITETSLEKTOR BLIR HÖGSKOLELEKTOR, DOCENTTJÄNSTEN 
FÖRSVINNER

På grundval av lärartjänstutredningen genomfördes LÄTU-reformen år 1986. Syftet var att få en 
internationell anpassning av högskolans lärartjänster samt även att minska åtskillnaden mellan  
lärar- och forskartjänster. Ett märkbart resultat av utredningen var att begreppet tjänst togs bort 
och ersattes av begreppet anställning, som kunde vara tillsvidare eller begränsad till viss tid. Det 
gällde för övrigt hela statsförvaltningen. Det betydde att de ordinarie universitetslektoraten med 
fullmakt upphörde, dock inte för dem som redan hade sådana. Titeln universitetslektor blev 
förbehållen dessa lektorer. Övriga fick titeln högskolelektor. Universitetsadjunkterna blev högskole-
adjunkter. Prefixet ”extra” försvann. En förändring blev att professorer och lektorer inte längre be-
hövde ta tjänstledigt om de erhöll forskningsmedel, utan forskningen kunde bedrivas inom ramen 
för anställningen med nedsatt undervisningsskyldighet.

Den avlönade tjänsten som docent upphörde, och därmed avskaffades även det s.k. docenteländet. 
Ett problem med de tidsbegränsade docenttjänsterna, som i sig var mycket förmånliga för inne- 
havarna, var att de inte medförde någon anställningstrygghet när förordnandet upphörde. Högt 
kvalificerade forskare blev arbetslösa om de inte kunde beredas plats inom universitetet. De kunde 
ha för liten undervisningserfarenhet, framför allt av katederundervisning, för att konkurrera om 
lektoraten. För att komma till rätta med docenteländet införde regeringen redan året innan, år 
1985, en 1:e assistenttjänst för dem som haft docenttjänst. Genom reformen blev de som haft 
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docenttjänster år 1986 högskolelektorer liksom även de doktorer som haft forskningsanslag med 
långvariga tidsbegränsade förordnanden som forskare. 

Kaj Håkanson var både den förste och siste som efter avslutad docenttjänst erhöll en 1:e assistent- 
tjänst vid institutionen år 1985. Både Kaj Håkanson och Björn Eriksson blev året därpå högskole- 
lektorer. Björn Eriksson hade därmed den sista docenttjänsten vid institutionen. På grund av lång- 
variga förordnanden som forskare blev även Lowe Hedman, Bo Lewin och Pablo Suarez högskole-
lektorer som en följd av LÄTU-reformen. Efter ett par år fick även Rolf Bucht, Hedvig Ekerwald, 
Irving Palm, och Mats Franzén förordnanden som högskolelektor, och Agnethe Nordlund och 
Anne-Marie Morhed blev högskoleadjunkter.

Titeln oavlönad docent kvarstod dock fortfarande och kunde erhållas efter ansökan till fakulte-
ten. Det ställdes vissa krav på kvalitet och kvantitet i genomförd forskning, där huvudprincipen 
var forskning motsvarande minst en ytterligare avhandling. Dessutom krävdes liksom tidigare 
en godkänd docentföreläsning med avseende på disposition, innehåll och förmåga att hålla tiden 
under närvaro av representanter för docentnämnden. Även intresserade kolleger var välkomna. 
De som hade relativt stor undervisningserfarenhet av katederundervisning kunde liksom tidigare 
bli befriade från denna föreläsning. De sista obligatoriska docentföreläsningarna på institutionen 
genomfördes år 1994. Senare tillkom vid Samhällsvetenskapliga fakulteten krav på viss genomförd 
undervisning för att docentansökan över huvudtaget skulle behandlas, och därmed har den obliga- 
toriska docentföreläsningen utgått vid Samhällsvetenskaplig fakultet. På senare år har tillkommit 
krav på även genomgången handledarutbildning, men det skulle dröja innan det blev så. Det har 
alltså med tiden blivit ökade krav på undervisningserfarenhet.

I stället för docenttjänsterna avsatte Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden i maj 1986 re-
surser, som i stort sett motsvarade docenttjänster med 75 procent forskning och 25 procent  
undervisning i fyra år för tillsvidareanställda lektorer. Ansökan om dessa medel ställdes till fakul- 
teten, som fattade beslutet om hur medlen skulle fördelas. På institutionen erhöll Lars Tornstam 
och Gunhild Hammarström denna resurs efter sakkunniggranskning. Sådana medel kunde sökas 
under ytterligare något år men för en betydligt kortare tid. I stället för tre-fyra år kunde det bli 
några månader. Dessa medel omvandlades därefter av fakulteten till en s.k. rörlig resurs som institu- 
tionerna själva fick handha och besluta om fördelningen av. 

INSTITUTIONENS KANSLI

Institutionen hade på 1960-, 1970- och 1980- talet ett kansli med från början två och efter några 
år fem anställda för bland annat studentärenden och hjälp med utskrifter av handskrivna manus till 
lärarna. Arbetsuppgifterna för TA-personalen under de första årtiondena bestod av registrering av 
studenter, tentamensresultat, utskrifter av tentamina och andra manus, handhavande av stencil- och 
kopieringsapparater. Ekonomi- och personaladministration sköttes centralt, bland annat avseende 
hyror för lokaler, löner samt forskningsanslagen. På institutionsnivå hade man, som nämnts tidigare, 
endast hand om det s.k. driftkostnadsanslaget.

Förutom Birgitta Hultmark och Kristina Jacks arbetade Lena Ekeroth, Eva Henricsson och 
Ulla Eriksson på institutionen, och så småningom även Christina Tägtström. Kjell-Åke Zetter-
ström var först biblioteksbiträde och därefter administrativ assistent. Först år 1978 dyker titeln 
institutionssekreterare upp, vilket innebar att de tidigare kansliskrivarna och några kontorister fick 



52   •  Del 1  |  SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN: EN SPEGLING AV SAMTIDEN

den titeln. Antalet TA-personal kunde växla något, beroende på om de som hade forskningsanslag 
hade behov av och kunde finansiera en institutionssekreterare eller inte. År 1983 bestod TA- 
personalen av 12 personer, varav fyra var sekreterare, dels till Ulf Himmelstrand, dels till projekt- 
innehavare med stora forskningsanslag såsom Jan Trost, Lars Tornstam, Bo Lewin och Lowe Hed-
man. Några av dessa sekreterare fördes under 1980-talet över på institutionsanslaget, som Lola Billås, 
Marie-Louise Sylwan, Margareta Thomas samt Birgit Knutsson, som hade hand om studentexpedi- 
tionen och samtidigt var den som höll reda på allt praktiskt som anställdas födelsedagar, barna- 
födande, blommor till disputationerna m.m., dvs. det mesta som hörde till den sociala verksam-
heten på institutionen. När Birgit Knutsson gick i pension var det ingen som självklart kunde 
överta hennes mer sociala uppgifter. Under en tid hade institutionerna från slutet av 1980-talet 
en högskolesekreterare, Maj-Lis Magnusson, som efter några år övergick till annan verksamhet. 
Ytterligare några arbetade under kortare tider.

SYNEN PÅ VETENSKAPLIGA ARTIKLAR

I anslutning till att jag fick en del av forskningsresursen för lektorer fick jag från en kollega upp-
maningen, ”Lova att du inte ska skriva artiklar nu”, vilket belyser hur man såg på artikelskrivande 
i förhållande till annan publicering på institutionen vid den här tiden. Institutionskulturen före-
språkade inte artiklar i tidskrifter. Det ansågs att artiklar innebar en avsevärd begränsning av ämnet 
och minskade möjligheter att belysa ett problems alla olika aspekter. Med tiden skulle detta synsätt 
ändras.

När det gäller artikelskrivandet kan det vara av intresse i detta sammanhang att den utvärdering 
av sociologiämnet i Sverige, som år 1986 genomfördes av Allardt et al. (1988), bland annat inne-
håller en studie i Social Science Citation Index av vilka svenska professorer och docenter som varit 
mest citerade under perioden 1972−1987 (Allardt et al., 1988 s. 258). Den publicerade listan består 
av 25 namn, av vilka jag begränsar mig till de tio högsta, samtliga män, samt de Uppsalasociologer 
som finns längre ned. Listan toppas av Joachim Israel (406 citeringar) och följs av Göran Therborn 
(329), Hans L. Zetterberg (263) och Walter Korpi (261). Därnäst följer Gösta Carlsson (192), 
Bertil Gardell (170), Bengt Abrahamsson (162), Robert Eriksson (133) och Edmund Dahlström 
(120), och på tionde plats återfinns den första Uppsalasociologen Jan Trost (107). På tolfte plats 
står Ulf Himmelstrand (87), och längre ned på listan Lars Tornstam och Torgny Segerstedt med 
31 respektive 24 citeringar. Att inte Tom Burns redovisades här beror på att det fanns ytterligare en 
sociolog med samma namn, varför det inte var möjligt att skilja dem åt.

I samma undersökning har man även studerat vilka svenska sociologer som av andra sociologer 
i Sverige bedömts vara de mest intressanta, vilket undersöktes med en enkel enkätfråga. Johan 
Asplund återfinns överst på listan som den mest intressanta, följd av Göran Therborn (Allardt et 
al., 1988, s 226). Vid en jämförelse med antal citeringar har dock Göran Therborn betydligt fler 
än Johan Asplund, 329 i jämförelse 33. Bland de tio upptagna i listan över de mest intressanta 
återfinns Göran Ahrne och Kaj Håkanson, vilka inte heller har så många citeringar samt Hans L. 
Zetterberg med betydligt högre antal citeringar, 263. Antalet citeringar och bedömningen av hur 
intressant man är som sociolog av andra svenska sociologer hade vid den här tidpunkten inte, som 
det förefaller, så mycket med varandra att göra. 
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FORSKNINGSMEDEL

Under 1980-talet erhöll institutionen flera stora forskningsprojekt. Samtliga dessa projekt beskrivs 
mer utförligt i jubileumsskriften inför 50-årsjubileet, varför de omnämns helt kortfattat här. Det 
dittills största med avseende på beloppet (som jag inte känner till) erhöll Lars Tornstam år 1981 
för projektet ”De äldre i samhället – förr, nu och i framtiden”. Det var ett samarbetsprojekt där även 
Institutionen för geriatrik i Göteborg under ledning av professor Alvar Svanborg samt Historiska 
institutionen i Lund under ledning av professor Birgitta Odén ingick. Göran Ahrne erhöll 
forskningsmedel för sin del av samarbetet med Erik Olin Wrights komparativa klassprojekt. Ulf 
Himmelstrand ledde själv de projekt som gick under namnen PARADIGM-projektet respektive 
IDEA-projektet (Interdisciplinary Dimensions of Economic Analysis). Hit hör även Ulf Himmel-
strands läroboksprojekt, som resulterade i boken Sverige – vardag och struktur: Sociologer beskriver det 
svenska samhället under redaktion av Göran Svensson och Ulf Himmelstrand (1988), i vilken flera 
yngre forskare bidrog.

Något som upplevdes som en obehaglig överraskning var att forskningsråden från och med bud-
getåret 1983/84 skulle erlägga en förvaltningsavgift till högskoleenheterna på 3 procent. Anslagsinne- 
havarna såg det närmast som en stöld från forskningsanslagen. Därtill kom även en viss avgift till 
institutionen. Ingen anade att det några år senare skulle bli en betydligt högre avgift och ses som 
ett naturligt inslag i forskningsverksamheten.

DET FRIA INTAGETS KONSEKVENSER FÖR DOKTORANDERNA

Vid ämneskonferensen i sociologi 1980, där representanter för de olika sociologiska institutionerna 
möttes, visade det sig att nästan samtliga institutioner i Sverige hade över 100 inskrivna doktorander, 
Stockholm till och med ett par hundra, medan Umeå endast hade 31.20 (Observera att det endast 
fanns fem universitet som bedrev forskarutbildning i sociologi vid denna tid, Uppsala, Lund, 
Stockholm, Göteborg och Umeå.)

Ett stort problem var bristen på handledare, förutom avsaknaden av försörjning. För hösttermi-
nen 1982 finns en redovisning i ”Bulletinen för högre utbildning och forskning”, över doktorand-
ernas försörjningssituation. Antalet registrerade doktorander var 129; 18 hade utbildningsbidrag, 
16 var projektanställda forskningsassistenter, 12 var amanuenser/assistenter, 7 var lärare, 78 hade 
övriga arbeten och 5 hade studiemedel. Endast de med utbildningsbidrag respektive studieme-
del hade en aktivitetsgrad på 100 procent. Genomsnittlig aktivitetsgrad låg på 49 procent. Alla 
registrerade doktorander bedrev inte aktiva studier. Det fanns totalt 13 handledare och antalet 
doktorander per handledare varierade mellan 1 och 23. Antalet handledare var ändå betydligt 
fler än på 1970-talet genom att många av dem som disputerat och var kvar på institutionen kunde 
vara handledare. Docentkompetens för att handleda krävdes inte, och begreppet bihandledare 
existerade inte. 

Innehavet av utbildningsbidrag medförde inte automatiskt arbetsplats på institutionen på det 
sätt det gjorde för amanuenser och assistenter. Skälet var rumsbrist. Arbetsplats för en doktorand 

20  Det uppgivna antalet för Stockholms respektive Göteborgs universitet  är märkligt. I Allardt et al. (1988) uppges att antalet doktorander 
i Stockholm var drygt 30 och i Göteborg drygt 40 från år 1983 och ett par år framöver.
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förutsatte i princip att det fanns ett forskningsanslag, som stod för både lönen och rumskost-
naden. För forskarna förfogade institutionen under lång tid lokaler ”på stan”, som härbärgerade 
många personer med olika typer av anslag (se avsnittet Institutionens lokaler). Om det fanns 
någon ledig plats där, kunde det finnas en möjlighet för en doktorand att få en sådan. Det skulle 
dröja till år 1993 innan samtliga försörjda doktorander, dvs. de med utbildningsbidrag respektive 
doktorandtjänst, erhöll arbetsplats.

Under år 1984 diskuterade Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden antagningsbegränsning 
till forskarutbildningen. Det blev en diskussionsfråga även på Sociologiska institutionen under ett 
par år. Doktoranderna i Forskarutbildningsnämnden (FUN) och vissa handledare motsatte sig 
en spärrad forskarutbildning. Ett sätt att minska ansökningstrycket till forskarutbildningen blev 
i stället att rekommendera studenter som sökte till forskarutbildningen att först läsa en D-kurs 
och därefter söka på nytt. De erhållna poängen från D-kursen skulle sedan kunna överföras till 
forskarutbildningen efter individuell prövning, åtminstone under en tid framöver. D-kursen 
klassificerades senare, år 1987, som grundutbildning, vilket innebar att det inte var självklart med 
en överföring av poäng till forskarutbildningen.

För att stärka forskarutbildningen beslutade handledarkollegiet att inför hösten 1985 ha en 
sammanhållen nybörjargrupp för nyantagna doktorander och doktorander som inte tagit några 
poäng. Läsåret 1985/86 hade institutionen efter fakultetsnämndens godkännande ett temporärt 
antagningsstopp till forskarutbildningen för att i stället kunna ge förstärkt handledning till de 
redan befintliga men oförsörjda doktoranderna. Ett sätt att förbättra situationen för doktorander-
na var att institutionen sedan något år tillbaka hade avsatt 10 000 kr per år totalt för att åtmin-
stone delvis finansiera deras deltagande i konferenser eller kongresser i de nordiska länderna, under 
förutsättning att de presenterade egna papers. Resursen gällde samtliga doktorander, oavsett an-
ställnings- eller försörjningssituation. Därutöver fanns s.k. ograduerade forskares fond, som var ett 
bidrag från fakulteten, från vilken doktoranderna kunde ansöka om medel för bland annat konferens- 
resor.

Inför läsåret 1988/89 införde regeringen en ny tjänst, en doktorandtjänst, som till skillnad från 
utbildningsbidragen gav samma sociala trygghet vid graviditet och sjukdom som andra statliga 
anställningar. Institutionen beslutade i förstone att behålla utbildningsbidragen, åtminstone till 
viss del, eftersom tilldelningen till institutionen från fakultetsnämnden skedde i form av utbild-
ningsbidrag. En doktorandtjänst kostade mer än ett utbildningsbidrag, och mellanskillnaden 
måste institutionen stå för.

SEMINARIER OCH STUDIEPLANER

Den seminarieverksamhet som initierades under 1970-talet fortsatte. Under vårterminen 1985 
infördes att seminariedeltagandet skulle vara poänggivande i forskarutbildningen. För 5 poäng 
krävdes deltagande vid 15 seminarietillfällen samt uppdrag som opponent eller kommentator.  
För licentiatexamen krävdes deltagande vid åtta seminarietillfällen samt uppdrag som opponent 
eller kommentator i två seminarier. Forskargrupperna bytte i samband med det beslutet beteck-
ning till aktivitetskärnor och under höstterminen 1986 uppgick de till sju:
• Teori och metodologi (18 deltagare)
• Organisationssociologi, teknologi och samhälle, ekonomisk sociologi (18 deltagare)
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• Vård- och socialpolitik (17 deltagare)
• Socialisation och social representation (11 deltagare)
• Informationsvetenskap (3 deltagare)
• Internationella rasfrågor/särskilda kulturer (12 deltagare)
• Uppsala Theory Circle

Genom deltagandet i de olika seminariegrupperna/aktivitetskärnorna, blev samtidigt delaktig- 
heten i Högre seminariet betydligt lägre. Det diskuterades under många år hur man skulle komma 
tillrätta med det. Samma utveckling hade skett även vid många andra institutioner i Uppsala.

Studieplanerna över åren visar ämnets teoretiska och metodologiska bredd med olika varianter 
av marxistisk sociologi, klassanalyser, välfärdsforskning m.m. Som exempel bestod det obligator- 
iska 30-poängsblocket i mitten av 1980-talet av 5-poängskurserna: Kvantitativ respektive kvalitativ 
metod (2 kurser), Teori och praktik samt Sociologins utveckling och skolbildningar, som inne-
höll delkurserna Den sociologiska analysens genombrott, Marxismen efter Marx, Weber i senare 
sociologiskt tänkande. Någon kurs i avhandlingsskrivande förekom inte alls under 1970-talet. På 
initiativ av doktoranderna föreslogs dock en seminarieserie, som gavs första gången under  
vårterminen 1982 på kvällstid vid sju tillfällen med olika inledare/föreläsare. Den var inte 
poänggivande men mycket uppskattad av de deltagande doktoranderna. Den upprepades i något 
modifierad form som en seminarieserie på fem gånger något år senare. Inte heller den gav poäng. 
Först år 1991 infördes i studieplanen en seminarieserie om avhandlingsskrivande (10 poäng).

LICENTIATEX AMENS ÅTERKOMST

Licentiatexamen enligt den äldre examensordningen gick som nämnts i graven år 1973 efter att 
doktorsexamen ifördes. Den uppstod emellertid i ny form 11 år senare, år 1984, men så föränd-
rad att det är förvånande att den kunde få samma examensbeteckning som den tidigare. Under 
hösten 1984 meddelade UHÄ föreskrifter om den nygamla examensbenämningen filosofie 
licentiatexamen inom samhällsvetenskaplig fakultet. Forskarutbildningen kunde därigenom 
bli uppdelad i två etapper, där licentiatexamen motsvarar en första etapp. Förslaget innebar två 
års studier, motsvarande 80 poäng. Det var en betydande minskning jämfört med den ”gamla” 
nedlagda licentiatexamen. Kursdelen skulle bestå av 60 poäng och därutöver en uppsats motsva-
rande 20 poäng på 40-50 sidor, som skulle ventileras av opponent under närvaro av betygsnämnd. 
Institutionen begärde inrättande av denna nya filosofie licentiatexamen hos fakultetsnämnden. 
Under våren 1989 beslutade Handledarkollegiet vid institutionen att det för licentiatavhandlingen 
skulle finnas tre möjliga upplägg: en teoretisk-idéhistorisk, en metodutvecklande/kritisk samt en 
empiriskt deskriptiv, som kunde kombineras på olika sätt med de två andra. En modell som inte 
sågs som acceptabel var en enbart empirisk deskriptiv uppsats.

Under 1980-talet lades fem licentiatavhandlingar fram enligt den nya examensordningen  
(se Förteckning 9). Av dessa var tre författade av kvinnor. En av männen avlade en doktorsexam-
en några år senare (Göran Brodin). I huvudsak har dessa licentiater ägnat sig åt annan verksam-
het än forskning och utbildning på universitetsnivå. 
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DOKTORSEX AMINA UNDER 1980-TALET

Under denna tioårsperiod disputerade 35 personer på 32 doktorsavhandlingar, dvs. jämförbart 
med föregående tioårsperiod. Ämnesvalen för avhandlingarna omspänner flera olika områden, 
såsom arbetsmiljö, organisation, boende, skola, vård och omsorg, psykiatri, bönder, klassfrågor 
och identitet (se Förteckning 8).

Nio av de disputerade hade icke-svensk bakgrund, 27 procent. Nio avhandlingar var skrivna 
på engelska. Det var en ganska jämn fördelning av disputationer över åren, men toppåret var 1981 
med åtta disputerade personer på sex avhandlingar, då två av avhandlingarna hade dubbelt förfat-
tarskap. Av de disputerade var nio kvinnor och 26 var män, dvs. 26 procent i jämförelse med 74 
procent. Som framgår var det fortfarande en stor mansdominans bland de disputerade. Andelen 
registrerade kvinnor inom forskarutbildningen utgjorde dock 40 procent. Mansdominansen kom 
också till uttryck genom utnämningarna till oavlönad docent. Först år 1987 utnämndes den första 
kvinnan till docent (Gunhild Hammarström) vid institutionen, drygt 40 år efter institutionens 
tillkomst (se Förteckning 10). 

Det fanns inte så stora möjligheter för de nydisputerade under detta årtionde att få en an-
ställning som universitetslektor vid Uppsalainstitutionen. Två av de disputerade under 1980-talet 
har dock haft en sådan anställning fram till att de gick i pension (Hedvig Ekerwald, Irving 
Palm), och ytterligare två fick senare anställning vid Institutet för bostads- och urbanforskning 
(IBF), där även de varit kvar till sin pensionering (Mats Franzén, Eva Sandstedt). Andra blev 
kvar några år genom att ha forskningsprojekt. Andra universitet, högskolan i Örebro och andra 
högskolor och olika forskningscentra blev attraktiva arbetsgivare, där merparten kunde få en 
anställning. Till de senare hörde Arbetslivscentrum (senare Arbetslivsinstitutet), där bland andra 
Torsten Björkman, Mårten Söder, Elisabet Näsman och Tor Larsson arbetade en tid. Några av 
dem som ”försvann” har återkommit senare som professorer, lektorer eller forskare och varit kvar 
fram till sin pensionering (Mårten Söder, Elisabet Näsman, Orlando Mella, Tor Larsson).
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Det oroliga 1990-talet

INLEDNING

Det sista decenniet under 1900-talet blev ett händelserikt årtionde. Periodvis var det turbulent 
av flera olika skäl. Enligt dåvarande universitetslektorn Jan Trost hörde åren under 1990-talet 
till de svåraste under institutionens historia. Det började dock lugnt, och jag bedömer att det var 
ovanligt trivsamt under de första åren och en önskan om större samhörighet mellan forskarna 
och lärarna, som var placerade i olika lokaler (se avsnittet Institutionens lokaler). Det fanns också 
ett beslut om förflyttning till nya lokaler gemensamma för utbildning och forskning inför hösten 
1993. Samtidigt som förflyttningen skulle förberedas uppdagades emellertid under hösten 1992 
ett betydande ekonomiskt underskott, som berodde på ett internt bokföringsfel, där en intäkt från 
fakulteten räknats två gånger, vilket i förstone därför sågs som ett överskott och hade förbrukats. 
Det blev ett problem som den helt nytillträdde prefekten fick ta hand om, dock med starkt stöd från 
universitetsledningen och fakultetskansliet. Underskottet motsvarade flera anställningar som lärare 
(lektorer och adjunkter), och varsel utfärdades till de sist anställda. Det lade sordin på den tidigare 
glada stämningen. Förutom att konsistoriet och fakulteten bidrog med medel för att möjliggöra att 
tre universitetsadjunkter kunde genomföra doktorandutbildningen för att disputera, lyckades in-
stitutionen med stora ansträngningar och personalens arbetsinsatser att vända utvecklingen, bland 
annat genom att omorganisera grundutbildningen, och efter något år var ekonomin åter i balans. 

År 1992 gick Sverige med i ERASMUS, som innebär möjligheter till utbytesstudier mellan 
olika universitet i Europa. Studentutbytena finansieras av EU-kommissionen vilket medförde att  
studenterna inte behövde betala terminsavgifter vid de besökta universiteten i Europa. Från Sociol-
ogiska institutionen skedde studierna i inledningsskedet främst inom familjesociologi, där Jan 
Trost var en drivande kraft. 

Institutionen blev en flerprofessorsinstitution genom en förstärkning på professorssidan. 
Dessutom infördes antagningsspärr till forskarutbildningen. Utöver det minskade detaljinflytan-
det från regeringen år 1993, vilket gav upphov till en del förändringar på institutionsnivå. Ämnet 
Medie- och kommunikationsvetenskap flyttades från Sociologiska institutionen. I gengäld 
inrättades ett nytt utbildningsprogram, det Sociala omsorgsprogrammet. Samtliga dessa teman 
behandlas nedan.
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HÖGSKOLEREFORMEN 1993 OCH ORGANISATIONSFÖR ÄNDRINGAR

Promemorian ”Fria universitet och högskolor” (Ds 1992) resulterade i 1993 års högskolereform, 
som har betecknats som en frihetsreform från statens sida.21 Den tidigare detaljerade centralpla-
neringen ersattes av mål- och resultatstyrning med näringslivet som modell till skillnad från det 
som gällde efter 1977 års högskolereform. I stället ställdes skärpta krav på uppföljning och utvär-
dering. Ansvaret för utbildningsutbud och användning av resurser fördes över till universiteten. 
Linjesystemet avskaffades och ersattes av utbildningsuppdrag, vilka nu gavs beteckningen pro-
gram, och universiteten/institutionerna fick friheten att utforma programutbildningar. Högskole-
regionerna försvann som administrativa organ och examenstitlarna återfördes. Högskolelektorer-
na blev återigen universitetslektorer och högskoleadjunkterna blev universitetsadjunkter. Kvar blev 
på nationell nivå den centrala antagningen med antagningsbegränsning till samtliga utbildningar. 
Dessutom inrättades nya högskolor, vilka blev arbetsplatser för många nydisputerade doktorer. 

En stor förändring skedde på institutionsnivå genom reformen. Många arbetsuppgifter som 
tidigare skötts centralt av universitetsadministrationen flyttades ned till institutionsnivå. Det 
innebar att även medel för finansieringen av hyror och löner flyttades till institutionsnivå, och in-
stitutionerna kunde själva besluta om fördelningen mellan lokaler och tjänster. Det innebar något 
helt nytt, och intäkterna mer än fördubblades från det ena året till det andra – liksom kostnader-
na. Förändringarna medförde att flera olika slags beslut och riktlinjerna för dessa fördes ned på 
institutionsnivå. ”Närhetsprincipen” gällde, och prefekten fick betydligt större ansvar än tidigare. 
Det senare var svårt för vissa på institutionen att acceptera och de såg det som att ”kloka stugan”, 
som var den gemenliga beteckningen för universitetsadministrationen, hade kommit med många 
onödiga beslut och direktiv, som gav större makt för prefekt och institutionsstyrelse. Det var nog 
inte närhetsprincipen i sig som man var emot, utan prefektens ökade befogenheter.

När all ekonomihantering och personaladministration var nedflyttad till institutionerna, 
ställdes nya krav på institutionens administration genom de många nya arbetsuppgifterna. Därför 
anställdes år 1995 en ekonomi- och personaladministratör med titeln avdelningsdirektör, Anita 
Brandqvist, som tjänstgjort på centralförvaltningens juridiska kansli. Under hennes tid färdig-
ställdes institutionens första organisationsplan, där det klart framgick vilka delegationer som 
givits till olika nämnder från institutionsstyrelsen och vilket ansvar de hade. Organisationsplanen 
fastställdes av institutionsstyrelsen. Syftet var att åstadkomma ökad transparens för de anställda 
om hur beslut fattades och av vilka instanser. Samtidigt ökade datoriseringen, och eftersom allt- 
fler av de anställda lärarna fick tillgång till en PC (se avsnittet Datoriseringen på institutionen) 
försvann de tidigare utskriftsarbetena å lärarnas vägnar för institutionssekreterarna. De fick andra 
arbetsuppgifter såsom ekonomi- och personaladministration. Det uppstod också ett behov av en 
datorkunnig person som kunde ordna allt det tekniska och praktiska med institutionens datorer, 
och inte minst de anställdas datorproblem, varför en 1:e forskningsingenjör som datoransvarig, 
Anders Hökback, anställdes år 1995. Anita Brandqvist rekryterades senare som intendent för 
hela kvarteret Kemikum, där institutionen var belägen, senare omdöpt till Engelska parken− 

21  Friheten för universiteten medförde en stark ställning för universitetens/högskolornas ledning, vilket kunde leda till att den traditionella 
kollegiala styrelseformen övergavs.
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Humanistiskt centrum (se avsnittet Institutionens lokaler). Anders Hökback placerades vid inten-
denturen efter ombyggnaden av kvarteret till Engelska parken, även om han också fortsättnings-
vis arbetade för institutionen. Därutöver hade institutionen några institutionssekreterare, Kristina 
Jacks, Margaretha Thomas och Eva Henricsson samt Kjell-Åke Zetterström som var adminis-
trativ assistent och Bo Nyman, som var institutionstekniker. Några gick i pension, som Birgit 
Knutsson, eller övergick till annan verksamhet som Lolo Sylwan och Maj-Lis Magnusson. De 
avgående ersattes inte genom nyanställningar, kanske främst av besparingsskäl. Under senare 
delen av 1990-talet anställdes dock Margareta Mårtensson som kursadministratör. 

För lärarna ändrades tjänstgöringstiden, medan TA-personal och doktorandtjänster inte 
berördes. Från att tidigare ha varit 396 lektorstimmar per år för lektorer, vilket motsvarade 1600 
arbetstimmar plus sammanträden m.m., uppgick årsarbetstiden i stället till 1757 arbetstimmar, 
som dock kunde variera något beroende på innehavarens ålder. De tidigare ferierna för lärargrup-
perna ersattes av semester. Alla var väl inte helt nöjda med den förändrade årsarbetstiden och hur 
den skulle räknas och de borttagna ferierna, även om det blev en viss löneförhöjning.

Eftersom det fanns många olika seminariegrupper på institutionen som konkurrerade om 
deltagarnas tid minskade deltagandet i det gemensamma Högre seminariet. Då Högre semina-
riet, som traditionellt hade legat på kvällstid, sedan några år tillbaka hölls på eftermiddagstid, 
sammanföll det dessutom ofta med lärarnas och doktorandernas schemalagda undervisning. 
För att öka möjligheten till deltagande i Högre seminariet bestämdes att onsdagar skulle vara 
undervisningsfria och reserveras för institutionens samtliga sammanträden samt Högre seminar-
iet. Samtliga sammanträden skulle därför schemaläggas på onsdagar utan risk för kollisioner med 
andra åtaganden på institutionen. Eftersom de olika organen, institutionsstyrelse, handledarkol-
legium och FUN, inte sammanträdde varje vecka fungerade regeln utmärkt under många år.

INSTITUTIONEN BLIR EN FLERPROFESSORSINSTITUTION

Efter Ulf Himmelstrands pensionering år 1989 var professuren obesatt fram till år 1993. Birgitta 
Nedelmann, verksam i Tyskland, stod på första förslagsrummet efter sakkunnigutlåtande. Hon 
erhöll professuren den 1 april 1990 och var därefter tjänstledig. Under våren 1991 gjorde hon ett 
besök i Uppsala och mottogs med stor glädje och nyfikenhet samtidigt som hon fick erfara vilka 
stora förväntningar som ställdes på henne. Hon var förordnad i drygt två år till den 30 juni 1992, 
samtidigt som hon var tjänstledig under hela tiden. Hon tillträdde aldrig, och den officiella för-
klaringen var att pensionsfrågan inte kunde lösas på det sätt hon önskade. Genom att hon aldrig 
tillträdde finns hon inte med i universitetets professorslängd. Konsekvensen för institutionens del 
blev att professuren måste lysas ut på nytt. Det kan noteras att hon sökte professuren återigen vid 
ett senare tillfälle efter år 1993. Den gången blev hon inte placerad i första rummet. Under åren 
1990−93, då professuren var vakant, tjänstgjorde docent Pablo Suarez som tillförordnad profes-
sor, ett beslut som då kunde fattas på institutionsnivå.

Genom Ulf Himmelstrands olika tjänstledigheter och pensionsavgång var institutionen i 
huvudsak lektorsstyrd under stora delar av 1970- och 1980-talet samt en bit in på 1990-talet. Det 
fick till följd att beslutsorganisationen, åtminstone under de senare åren, i praktiken var kolle-
gialt platt och viktiga förslag till beslut diskuterades gemensamt i institutionskollegiet, innan de 
behandlades i institutionsstyrelsen eller de organ till vilka styrelsen delegerat beslut. Dessutom 
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diskuterades de vid kafferaster och andra informella möten. Det bidrog till att transparensen 
i fråga om beslut var relativt hög. Institutionens ”starke man” var nog under lång tid ändå en 
kvinna, Sonja Calais van Stokkom, som var studierektor mellan åren 1964 och 1980 samt några 
år på 1990-talet, och därför också stod för en kontinuitet på institutionen. I samband med Ulf 
Himmelstrands pensionering fanns emellertid stora förväntningar på den okända professor som 
väntades, kanske för stora och olika från olika kategorier. 

Institutionen var dock inte helt utan professorer vid denna tid. Tom Burns fanns på institu-
tionen sedan år 1982. Dessutom inrättade regeringen tre nya professurer i sociologi vid Uppsala 
universitet i slutet av 1980-talet med inriktning mot handikapp, äldre människor och samt kvinno- 
forskning med inriktning mot våld, vilka då finansierades av Socialdepartementet respektive 
Civildepartementet. De besattes under de första åren på 1990-talet. Bakgrunden till professuren 
med inriktning mot äldre är att forskningsrådsnämnden och delegationen för social forskning 
på regeringens uppdrag och under ledning av professorn i historia Birgitta Odén kartlagt den 
dittillsvarande forskningen om äldre och lämnat förslag till fortsatta insatser. I forskningspropo-
sitionen 1989/90:90 föreslogs inrättandet av tre professurer med inriktning på äldre människor, i 
psykologi i Göteborg, socialt arbete i Stockholm och sociologi i Uppsala. Även handikappforsk- 
ningen hade kartlagts av delegationen för social forskning och forskningsrådsnämnden och funnit 
miljön gynnsam vid universitetet i Uppsala för en professur med denna inriktning. Med hänvis- 
ning till att tidigare forskningspropositioner hade angivit jämställdhetsforskning som ett priorite- 
rat område föreslogs i forskningspropositionen 1989/90:90 att tre professurer i kvinno- och jäm-
ställdhetsforskning skulle inrättas. En med inriktning mot kvinnoforskning och studiet av våld, 
förlades till Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. Glädjen över tillskottet var blan-
dad och väckte även en viss avund, eftersom Sociologiska institutionen blev ganska professorstät 
i jämförelse med andra samhällsvetenskapliga institutioner. De var dessutom bekostade genom 
statliga medel – till skillnad från vissa andra nyinrättade professurer vid den Samhälls- 
vetenskapliga fakulteten, som var finansierade av näringslivet och för viss tid.

Professuren med inriktning på handikapp erhölls av Mårten Söder, disputerad och docent vid 
Uppsalainstitutionen och tidigare verksam vid Arbetslivsinstitutet. Såsom ende sökande interim-
förordnades han redan 1990 och formellt år 1991. Professuren med inriktning på äldre människor 
gick till Lars Tornstam år 1992, också disputerad och docent vid Uppsalainstitutionen. Åren före 
tillträdet var han gästforskare i Köpenhamn. Eva Lundgren erhöll år 1993 professuren med 
inriktning på kvinnoforskning. Hon hade en doktorsgrad i kristendomskunskap från Bergen 
i Norge, och var åren före tillträdet gästforskare vid Teologiska institutionen i Uppsala. Eva 
Lundgren blev den första kvinnan som fick en professur, inte bara i sociologi utan även vid Sam-
hällsvetenskapliga fakulteten, som blev en egen fakultet 1964.22 De tre var samtliga fullmaktspro-
fessorer och därför oavsättliga. De blev de sista fullmaktsprofessorerna vid institutionen, eftersom 
det systemet upphörde vid halvårsskiftet 1993.

Till skillnad från andra professurer knöts till dessa nya specialprofessurer särskilda programme-
del, en kringresurs av något olika storlek. Mest fick äldre- och kvinnoprofessurerna. I enlighet 

22  Den första kvinnan i ett samhällsvetenskapligt ämne som blev professor var Gerd Eneqvist i kulturgeografi med ekonomisk geografi år 
1949, som då tillhörde Humanistiska sektionen inom Filosofisk fakultet.
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med regeringens proposition angående områden för särskilda satsningar utgjorde specialprofes-
surernas programmedel kostnadsenheter med egna underbudgetar, vilka också fastställdes av 
institutionsstyrelsen. Programmedlen innebar bland annat en ”öronmärkt” kringresurs för dok-
torandtjänster. Genom inrättandet av de tre professurerna och den kringresurs som hörde till fick 
den s.k. bindestreckssociologin en stark ställning på institutionen. Om den utvecklingen fanns 
delade meningar inom institutionen.

Den 1 juli 1993 tillträdde Göran Ahrne professuren i sociologi efter Ulf Himmelstrand. Han 
var doktor och docent från Uppsala och hade de senaste åren varit verksam vid Stockholmsinsti-
tutionen. Till skillnad från specialprofessurerna erhöll han ingen särskild kringresurs och därför 
inte heller möjlighet att anta egna doktorander. Han hade därmed inte samma förutsättningar 
som de. Han stannade endast ett halvår vid Uppsalainstitutionen för att i stället tillträda en 
professur vid Stockholmsinstitutionen, där han fick förmånligare villkor. Professuren fick därför 
lysas ut på nytt. Göran Ahrne är i dagsläget den sista Uppsalasociologen som innehaft sociologi-
professuren efter Torgny T. Segerstedt vid institutionen. Hans efterträdare har alla kommit från 
andra håll.

Med anledning av att institutionen hösten 1993 hade fem professorer inrättade prefekten ett 
professorskollegium, som därmed övertog vissa frågor som tidigare behandlats av Handledar- 
kollegiet. Professorerna fick därmed en något starkare roll än tidigare, vilket mottogs med något 
blandade känslor av lärarkollegerna. Professorskollegiet lever fortfarande kvar och är betydligt 
utökat, genom att både befordrade professorer ingår och emeriti är adjungerade. Dess roll har 
sedan dess blivit mer formaliserad och starkare.

Rektor Stig Strömholm besökte institutionen i november 1994. Inför besöket hade han ut- 
tryckt önskemål om att träffa samtliga professorer (Tom Burns, Mårten Söder, Lars Tornstam, 
Eva Lundgren) samt prefekten Gunhild Hammarström. Kanslichefen vid Samhällsvetenskapliga 
fakultetens kansli Bengt Gustavsson var närvarande och förde minnesanteckningar. Rektor beto-
nade att det med en institution med flera specialprofessorer fanns en påtaglig risk att speciali- 
teterna fjärmar sig från institutionens kärnverksamhet och att det bland annat accentuerar be-
hovet av ett gemensamt seminarium. Han framhöll även vikten av att ta del i institutionens hela 
ansvar, inte minst för att underlätta tillsättningen av en ny professur i sociologi. Rektor uppma-
nade professorerna att inkomma med en gemensam programförklaring för institutionens forsk-
ning att överlämnas till honom. Professorerna anmärkte på de förda minnesanteckningarna och 
någon gemensam programförklaring inkom inte.

Förutom de ovan nämnda specialprofessurerna inrättades även en professur i bostads- och ur-
bansociologi med placering vid det sedan 1 juli 1994 nybildade Institutet för bostads- och urban-
forskning (IBF) i Gävle, som knöts till Samhällsvetenskapliga fakulteten.23 Till professuren 
hörde 20 procents tjänstgöring vid Sociologiska institutionen. Professuren erhölls av Jim Kemeny 
år 1995, som hade disputerat i Göteborg och därefter arbetat vid institutets föregångare, Statens 
institut för byggnadsforskning. Han var också antagen som docent i sociologi av Samhällsveten- 
skapliga fakulteten i Uppsala. Förutom professuren inrättades där även två universitetslektorat i 
sociologi med 75 procent forskning samt 20 procent tjänstgöring vid Sociologiska institutionen 

23  IBF är numera placerat i Uppsala.
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och 5 procent vid IBF. De erhölls av Mats Franzén och Eva Sandstedt vid Sociologiska institu-
tionen. Tjänstgöringen vid Sociologiska institutionen skulle främst bestå av handledning av dok-
torander. Utöver det erhöll IBF även en forskarassistenttjänst och två doktorandtjänster knutna 
till Sociologiska institutionen på 20 procent, vilket främst skulle ägnas åt undervisning.

Det inrättades även en professur i sociologi vid Högskolan i Örebro med 20 procents tjänst-
göring i Uppsala. Den erhölls av Thomas Brante, Lund, från 1995. Han återvände efter ett par år 
till en professur i Lund och efterträddes i Örebro av Uppsalasociologen Björn Eriksson år 1998. 
Professuren övergick i sin helhet till Örebro när högskolan blev universitet år 1999. 

Först år 1998 besattes återigen professuren i sociologi efter att ha varit obesatt sedan år 1994. 
Innehavare blev Ron Eyerman, som disputerat i Lund och varit professor i Växjö. Hans forskning 
var inriktad på bland annat kultur och sociala rörelser. Han visade ett stort engagemang för 
forskarutbildningen och doktoranderna vid institutionen. En person utifrån som inte automatiskt 
hade ett Uppsalaperspektiv var uppfriskande, och han fick gehör för många av sina synpunkter på 
forskarutbildningen och dess genomförande. 

I slutet av 1990-talet var alltså sju professorer knutna till institutionen, om än på olika sätt, 
Tom Burns, Ron Eyerman, Mårten Söder, Lars Tornstam, Eva Lundgren samt Jim Kemeny och 
Thomas Brante/Björn Eriksson. Tre av dessa hade skolats i Uppsala, medan de övriga kom från 
andra universitet. Inom en relativt kort tidsrymd hade institutionen blivit en flerprofessorsinstitu-
tion med flertalet professorer skolade vid andra universitet än Uppsala.

År 1999 kom befordringsreformen som innebar att universitetslektorer kunde bli befordrade till 
professorer efter att ha bedömts ha erforderliga kvalifikationer efter sakkunniggranskning. Detta 
första år blev Gunhild Hammarström befordrad, eftersom hon redan hade sakkunnigutlåtanden 
från tidigare professorsutlysningar. Befordran medförde en viss löneförhöjning men inga större 
förändringar i arbetsinnehållet, även om så skedde vid andra universitet. Reformen innebar sam-
tidigt att beteckningen lärostolsprofessur i egentlig mening inte längre existerar. Uppsala uni-
versitet som enda universitet införde dock i samband med reformen en skillnad mellan de tidigare 
lärostolsprofessorerna och de befordrade, där de förra skulle få behålla de tidigare förmånerna, 
bland annat att inte kunna bli uppsagda vid medelsbrist, till skillnad från de befordrade. Vissa 
skillnader har med åren luckrats upp, dock inte inom Samhällsvetenskaplig fakultet.

FORSK AR ASSISTENTER OCH LEKTORER

Förutom Lars Udehn som redan hade en forskarassistenttjänst fick institutionen några nya 
forskarassistenttjänster under 1990-talet finansierade av fakultetsmedel (se Förteckning 6): 
Mecuria Bulcha (1992−1997), Haakon Leiulfsrud (1993−1994), som lämnade den i förtid för 
tjänst i Norge, Christine Roman (1997−2002), som under tiden också var studierektor för 
forskarutbildningen, samt Nora Machado (1998−2002, som finansierades genom en kombination 
av fakultetsmedel och forskningsanslag. Därutöver hade Elisabet Fürst L’Orange en forskarassis-
tenttjänst bekostad av forskningsråd genom utlysning 1996–1997. 

Man kan notera att institutionens forskarassistenttjänster bekostade av fakultetsmedel har 
erhållits av doktorer som disputerat i Uppsala. Ett skäl är att ledigförklarade tjänster och an-
ställningar sällan söktes av personer utifrån, dvs. från andra lärosäten, under 1970-, 1980- och 
1990-talen. Här har det skett en stor förändring under de senaste 20 åren.
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Forskarassistenttjänsten har ändrats i olika omgångar. Förordnandetiden minskade först från 
sex-nio år till maximalt sex år, därefter till 2 x 2 år med eventuell förlängning ytterligare två år, 
och slutligen begränsades den till 2 x 2 år. I samband med det minskade även undervisnings- 
skyldigheten från 25 procent till 18,75 procent. Den kortare anställningstiden kompenserades 
alltså delvis med ökad forskningstid per år. Det beklagades i Handledarkollegiet, eftersom det 
minskade institutionens utrymme för forskarhandledning. 

Universitetsadjunkten Anne-Marie Morhed disputerade 1993 och blev befordrad till lektor. 
Efter några pensionsavgångar fanns ytterligare behov av universitetslektorer i slutet av 1990-talet. 
Eftersom ekonomin tillät det utannonserades efter närmare 20 år (!) två lektorat. De erhölls av 
Elisabet Näsman och Orlando Mella, båda doktorer från Uppsalainstitutionen och antagna  
docenter. De kom närmast från Linköping respektive Chile.

FÖR ÄNDRINGAR INOM GRUNDUTBILDNINGEN

Det ekonomiska underskottet i början på 1990-talet hänförde sig främst till grundutbildningen, 
varför det krävdes genomgripande förändringar av undervisningens uppläggning av undervis-
ningen i sociologi. Tidigare hade institutionens undervisning på A- och B-nivå skett i mindre 
grupper om cirka 30 studenter i parallella grupper. Nu fördes de samman till större grupper och 
parallellundervisningen försvann. Vissa enstaka kurser lades ned. Varje lärare fick fler kurser 
att ansvara för och därmed ökade antalet tentamina att ta hand om. Det medförde en betydligt 
större arbetsbörda för de enskilda lärarna än tidigare. 

Det förtjänar även att nämnas att två dåvarande C-studenter, Tora Holmberg (nu professor 
vid institutionen) och Cecilia von Otter (doktor i sociologi i Stockholm) år 1998 startade en sem-
inarieserie för studenter med föreläsare från institutionen, vilka fick tala om sin forskning eller 
annat valfritt ämne. Det var uppskattat av studenterna, och lärarna såg det som ett berömvärt 
initiativ. Det pågick dock endast under Tora Holmbergs och Cecilia von Otters aktiva studietid. 
Idén har inte följts upp av senare C-studenter.

FR ÅN MEDIE- OCH KOMMUNIK ATIONSVETENSK AP TILL SOCIAL  
OMSORG

Vid institutionens 50-årsjubileum år 1997 fanns en utbildning i Medie- och kommunikations-
vetenskap A – D och en 20-poängskurs i Vetenskapsjournalistik. Tillsammans utgjorde dessa 
kurser en informell avdelning inom institutionen under åren 1990−1997. Kurserna hade utveck-
lats från den tidigare Yrk-kursen i Informationsteknik, som startade på 1970-talet. Ansvariga 
för utvecklingen av kurserna och utbildningen var lektorerna Peder Hård af Segerstad och Lowe 
Hedman och universitetsadjunkten Göran Svensson samt så småningom lektorn Anne-Marie 
Morhed.

Institutionsstyrelsen hade under våren 1995 begärt hos fakultetsnämnden att få inrätta en 
professur i Medie- och kommunikationsvetenskap, en fråga som hade behandlats sedan en tid på 
institutionsnivå. I januari 1997 kom fakultetsnämnden i stället med ett förslag att avdelningen 
för Medie- och kommunikationsvetenskap skulle ingå i en ny institutionsbildning tillsammans 
med institutionerna för ADB och Centrum för studiet av människa-dator. Vid den tidpunkten 
var sammanslagning av institutionella enheter till storinstitutioner en aktuell fråga vid Uppsala 
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universitet. Sociologiska institutionens svar på detta förslag blev ett önskemål om att Medie- och 
kommunikationsvetenskap skulle bli en självständig avdelning inom institutionen samt ett 
förnyat förslag om inrättandet av en professur. Fakultetsnämndens beslut blev att Medie- och 
kommunikationsvetenskap inom Sociologiska institutionen skulle upphöra från och med vårter-
minen 1998. Genom beslutet lämnade ämnet institutionen och flyttade till den nya institutionen 
som var placerad i HSC, nuvarande Ekonomikum. Fyra lärare följde med, universitetslektorerna 
Peder Hård af Segerstad, Lowe Hedman, Anne-Marie Morhed och universitetsadjunkten Göran 
Svensson, samt några doktorander.

Ungefär samtidigt fördes en diskussion på institutionen med professorerna Lars Tornstam och 
Mårten Söder som initiativtagare om att inrätta ett magisterprogram med inriktning mot social 
omsorg med en specialisering under sista året mot äldre- och funktionshinderfrågor, dvs. ett ut-
bildningsprogram med anknytning till deras respektive professurer. Fakultetsnämnden lade fram 
detta förslag år 1998 och fattade beslut i januari 1999 om att Sociologiska institutionen skulle bli 
värdinstitution för ett fyraårigt magisterprogram i Social omsorg, 160 poäng. 

Genom Sociala omsorgsprogrammet inleddes ett institutionellt samarbete med andra institu- 
tioner och fakulteter. Institutionen för Psykologi fick ansvar för en egen inriktning mot barn 
och familj. Institutionen för handelsrätt hade hand om omsorgsfrågornas juridiska aspekter och 
Företagsekonomiska institutionen för den ekonomiutbildning som ingick. Dessutom involverades 
delar av den Medicinska fakulteten i utbildning i geriatrik och funktionhinder. Det var alltså 
fråga om ett ganska brett samarbete mellan olika institutioner. Undervisningen påbörjades höst-
terminen 1999 med den första kullen studenter.

DET INTERNATIONELLA INSLAGET UNDER 30 ÅR

Fram till slutet av 1990-talet har institutionen haft fyra professorer med en icke-svensk men 
västerländsk bakgrund: Tom Burns (USA), Eva Lundgren (Norge), Jim Kemeny (Storbritannien) 
och Ron Eyerman (USA) (se Förteckning 4). Ingen av dessa hade disputerat vid Uppsalainstitu-
tionen, men både Jim Kemeny och Ron Eyerman har disputerat i Sverige vid annat lärosäte.

Även doktorandgruppen har haft en internationell profil. Genom Ulf Himmelstrands vistelser 
i Nigeria och Kenya kom flera doktorander därifrån, men även från andra afrikanska länder, 
t.ex. Sydafrika. Militärkuppen i Chile år 1973 var ytterligare en orsak till tillflödet. Enligt en 
ungefärlig sammanställning gjord av Tom Burns år 1999 kom minst sex av doktoranderna från 
Afrika, minst fyra från Mellanöstern, minst fyra från Asien, 25 från Latinamerika och minst 25 
från Nordamerika och övriga Europa, dvs. över 60 sedan början av 1970-talet. Andelen dokto-
rander med icke-svensk bakgrund var år 1986 högre än vid någon annan sociologisk institution i 
Sverige, 31 procent (Allardt et al., 1988). Intressant i jämförelse med dagsläget är att all under-
visning, seminarier och sammanträden då skedde på svenska. 

Det internationella genomslaget har också visats genom olika gästforskare och gästföreläsare, 
där flera av de senare varit inbjudna av Ulf Himmelstrand, Jan Trost, Tom Burns och Uppsala 
Theory Circle, i vissa fall tillsammans med feministseminariet, Jane-seminariet inriktat på social- 
psykologiska frågeställningar inspirerade av Jane Addams, utvecklingsseminariet, Multietniskt 
centrum och SCAS (Swedish Collegium for Advanced Study). Stöd gavs från institutionen. 
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FORSK ARUTBILDNINGEN SPÄRR AS

Dåvarande utbildningsministern Carl Tham hade den 1 april 1988 uttalat att universiteten endast 
skulle få anta det antal studenter till forskarutbildningen som kunde erbjudas godtagbara villkor 
i fråga om handledning och studievillkor i övrigt. Doktoranderna skulle ha finansiering hela 
studietiden från antagningstillfället, antingen genom utbildningsbidrag eller doktorandtjänst. 
Så blev också beslutet enligt Högskoleförordningen. Antagningsbegränsning, dvs. spärr, infördes 
därför vid institutionen år 1990. I enlighet med regeringens beslut var det de nyantagna dokto- 
randerna som skulle tilldelas doktorandtjänster och utbildningsbidrag. Det innebar att doktoran-
der, som antagits tidigare och inte fått doktorandtjänst eller utbildningsbidrag under den tiden, 
knappast skulle kunna få sådana senare heller, trots att de uppvisade framsteg i sina studier. 
Problemet med den tidigare fria intagningen och försörjningsproblemen kvarstod därför för dessa 
tidigare antagna doktorander.

De tre nya professurerna med specialinriktning innebar en pekuniär resursförstärkning för 
forskarutbildningen. Eftersom deras programmedel, dvs. kringresursen, bland annat innebar 
öronmärkta medel för doktorandtjänster, kunde de tre professorerna inrätta doktorandtjänster 
utanför den ordinarie fakultetstilldelningen. Inför hösten 1993 antogs på dessa medel fyra dok-
torander som samtliga fick doktorandtjänst, en knuten till professuren i handikappforskning, två 
till professuren inriktad mot äldre samt en till professuren inriktad på kvinnoforskning. Utöver 
dessa fyra hade institutionen detta år 14 doktorander med doktorandtjänst och en doktorand med 
utbildningsbidrag. Därtill erhöll institutionen medel från konsistoriet respektive fakulteten för 
att tre universitetsadjunkter skulle kunna genomföra forskarutbildningen. Det innebar totalt 19 
försörjda doktorander.

Till höstterminen 1993 fick dessutom alla försörjda doktorander en arbetsplats med PC på 
institutionen, vilket skedde i samband med flyttningen från HSC respektive Tingshuset till Philolo- 
gicum (Matematikums lokaler), numera Engelska parken, hus 1 (se avsnittet Institutionens 
lokaler). Det var en nyhet. För första gången sedan 1960-talet var hela institutionen samlad på en 
och samma arbetsplats. Det var en mycket livaktig samvaro, och kafferummet var fullt vid både 
lunchtid och kafferaster. En viss ljuspunkt under åren 1996 och 1997 blev att institutionen också 
kunde ordna några arbetsplatser för doktorander utan försörjning på översta våningen i huset. 
Tilldelningen skedde efter ansökan.

Hösten 1993 anställdes flera nya doktorander på doktorandtjänster, vilka förväntades undervi-
sa på grundutbildningen på motsvarande sätt som tidigare doktorander. Detta år var de nya ovan-
ligt många och de saknade helt naturligt undervisningserfarenhet. För att underlätta ”inskolnin-
gen” införde prefekten att samtliga erbjöds att under första terminen följa undervisningen som 
auskultanter på de kurser de önskade undervisa i. De ersattes med det antal klocktimmar som de 
avsatte. Genom detta fick de också god kontakt med den undervisande läraren på kurserna. Det 
var mycket uppskattat av både doktoranderna och lärarna. Av något oförklarligt skäl togs detta 
förfarande bort efter några år.

Antalet doktorander var många med olika intresseinriktningar och också olika anställnings- 
förhållanden, där några hade doktorandtjänst, varav vissa var knutna till professorer med kring- 
resurs som kunde ge vissa förmåner, andra hade doktorandtjänst utan motsvarande förmåner 
och en grupp hade utbildningsbidrag. Dessutom fanns de oförsörjda. Det uppstod helt naturligt 
friktioner. Doktoranden Stina Jeffner kallade därför till ett doktorandmöte hösten 1993, som så 
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småningom institutionaliserades under benämningen Doktorandmötet. Det var under en tid lika 
stridbart som det tidigare Doktorandernas Råd. Det ledde bland annat till att Forskarutbild-
ningsnämnden (FUN) återuppstod 1994 efter att ha legat nere under ett par år.

Trots att doktorandtjänster var dyrare för institutionen än utbildningsbidrag, beslutade insti-
tutionsstyrelsen i juni 1996, att doktorandtjänst skulle vara den normala formen för finansiering 
inom forskarutbildningen. För att bättre kunna ”inskola” de nyantagna doktoranderna infördes 
inför hösten 1996 ett faddersystem som innebar att de fick en fadder bland de något äldre dokto-
randerna.

Genom att både Högskolan i Örebro och Institutet för bostads- och urbanforskning hade egna 
doktorander knutna till Uppsalainstitutionen hade institutionen i december 1996 fler försörjda 
doktorander än tidigare. För att försöka komma tillrätta med situationen för de oförsörjda dokto- 
randerna, som fortfarande var många, beslutade Handledarkollegiet i april 1998 att erhållna 
fakultetsmedel till forskarutbildningen måste användas till dessa, såvida de inte tidigare haft 
utbildningsbidrag eller doktorandtjänst. Därför skulle man inte anta några nya doktorander på 
fakultetsmedel och anta högst fem personer med extern finansiering. Det tycks ha lyckats, för 
i januari 1999 sägs att alla aktiva doktorander hade tjänst. Inga aktiva var oförsörjda. Antalet 
försörjda doktorander var 30. Det tog 30 år efter det att forskarutbildningen infördes. Samtidigt 
innebar det att en hel del av doktoranderna inte längre registrerade sig som aktiva.

Att samtliga aktiva doktorander var försörjda och hade tillgång till arbetsplats betydde inte 
att den fria antagningens problem var över. Det fanns många tidigare antagna doktorander som 
inte var aktiva. Det gällde inte bara vid Uppsala universitet utan samtliga universitet. En diskus-
sion påbörjades om möjligheterna att frånta icke aktiva doktorander plats inom forskarutbildnin-
gen. Institutionen fattade beslut om att skicka brev till de passiva doktoranderna om eventuellt 
fråntagande av doktorandplatsen. Under år 1999 erhöll 73 personer ett sådant brev, varav åtta 
hade invändningar. Av dessa har två senare disputerat och en har avlagt en licentiatexamen. Efter 
utskicket av breven framkom det dessutom att det inte är möjligt att undandra doktoranderna 
en tidigare erhållen plats i forskarutbildningen. Det finns bara tre sätt att avsluta forskarut-
bildningen: disputation med åtföljande examen, dödsfall eller att självmant begära utträde från 
forskarutbildningen.

N YA RIKTLINJER OCH STUDIEPLANER

Ett problem för institutionen var att det hade hänt att doktorander disputerade på en avhandling 
med godkänt resultat utan att vara klara med kursdelen. Det kunde därför dröja upp till ett par 
år, innan doktoranden kunde ta ut examen. Ingen ”examenspoäng” delades ut från fakultets-
nämnden för disputationsåret utan först vid examensåret, vilket påverkade tilldelningen av 
studiestöd och därmed finansieringen av doktorander.24 Därför fattade Handledarkollegiet ett  
beslut, dock först år 1990, att kursdelen bör vara avklarad innan beslut om disputationsdatum 
fastställs. Beslutet har dock inte alltid följts.

24  Fakulteten fördelade ett bestämt antal studiestöd till institutionerna i stället för som i dag en summa pengar. Problemet är dock fort-
farande detsamma.
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Något helt nytt skedde år 1991 genom att högskoleförordningen ställde krav på en individuell 
studieplan, vilket inte förekommit tidigare. Handledare och doktorand skulle gemensamt besluta 
om innehållet i en sådan, som därefter skulle fastställas av fakulteten. Den skulle följas upp och 
utvärderas varje år, vilket fortfarande sker. Det innebar krav på att både handledaren och dokto-
randen på ett tidigt stadium planerade doktorandens forskarutbildning. Senare kom även enligt 
högskoleförordningen (SFS 1998:1003) beslutet, att fakultetsnämnden kunde dra in handlednin-
gen, om doktoranden inte följde överenskomna åtaganden enligt den individuella studieplanen. 
Det har dock inte skett vid institutionen.

En nytt kursmoment avseende avhandlingsskrivande fastställdes år 1991. I den nystartade 
kursen presenterades och analyserades 3-4 avhandlingar. Deltagarna skulle skriva en recension-
sartikel (10-15 sidor) om en valfri avhandling, och kursen avslutas med en egen avhandlingsskiss 
(15-20 sidor). Den riktades till nyantagna doktorander under forskarutbildningens första år och 
kunde även följas av tidigare antagna doktorander. Kursen utarbetades och leddes under 1990- 
talets första år av Pablo Suarez. Efter att Lars Tornstam tillträtt sin professur tog han över kursen 
och han ersattes senare av Mårten Söder och Bo Lewin. För många doktorander innebar kursen 
en välbehövlig start för avhandlingsskrivandet redan första året. Kursen har senare omarbetats 
och utökats med en moment avseende artikelskrivande. En större förändring skedde drygt 10 år 
senare och behandlas nedan.

Institutionen fattade samma år, 1991, beslut om att avhandlingsmanus skulle presenteras vid 
Högre seminarium vid två tillfällen, vilka kom att kallas halvtidsseminariet respektive slutsem-
inariet. Vid slutseminariet skulle en opponent vara disputerad och den andra en doktorand, och 
meningen var att de tillsammans skulle komma överens om oppositionens uppläggning. Dessutom 
skulle den disputerade opponenten därefter ge synpunkter till doktoranden avseende dennes in-
sats. Både seminarierna lever kvar, och det har tillkommit ökade krav på opponenterna. Även vid 
halvtidsseminariet ska en av de två opponenterna vara disputerad. År 2016 beslutades att den 
disputerade opponenten vid slutseminariet ska vara en forskningsaktiv docent, liksom vid disputa-
tionen. Den disputerade opponentens feedback till doktoranden har försvunnit på vägen.

Det obligatoriska basblocket på 30 poäng levde kvar fram till de första åren på 1990-talet. 
Hösten 1992 bestod det av sex 5-poängskurser: Sociologiska och metodologiska problem, Klassiskt 
sociologisk teori, Kvantitativ metod, Kvalitativ metod, Modern sociologisk teori, Socialpsykologisk 
teori. De tre nytillkomna professorerna Eva Lundgren, Mårten Söder och Lars Tornstam önskade 
sätta sin egen prägel på studieplanen och göra vissa förändringar. Det innebar att det obligatoriska 
basblocket i dess dåvarande form avskaffades år 1993 efter närmare 20 år.

Den nya studieplanen från år 1993 innehöll Sociologisk teori (5 poäng), Vetenskapsteori (5 poäng) 
och Avhandlingsseminariet (10 poäng). Den tidigare obligatoriska metodkursen på 10 poäng 
förändrades från att ha innehållit både kvantitativ och kvalitativ metod till att doktoranden skulle 
få välja den inriktning som bäst passade avhandlingsarbetet, vilket skulle ge 5 poäng. Förslaget 
innebar en förskjutning av kursdelens innehåll mot en större specialisering i anslutning till avhand- 
lingsämnet. Eftersom de flesta doktoranderna därefter valde kvalitativ metod, blev ett resultat att 
institutionens nya doktorer inte kunde undervisa i kvantitativ metod. Det visade sig sedermera att 
de flesta andra sociologiinstitutionerna i Sverige hade en metodkurs på 10 poäng, som bestod av 
både kvantitativ och kvalitativ metod. Därför kom ungefär tio år senare ett förslag om att metod-
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kursen skulle utökas och åter bestå av två obligatoriska kurser, en i kvantitativ och en i kvalitativ 
metod. 

Vidare skulle doktoranderna enligt den nya studieplanen från år 1993 tillhöra en forskar-
grupp, ett s.k. hemseminarium, där aktivt deltagande skulle ge 5 poäng. ”Specialprofessorernas” 
poänggivande hemseminarier var inriktade på deras specialområden: ett seminarium i kvinno-
forskning, ett gerontologiskt och ett inriktat på handikappforskning (benämnt Gysingeseminar-
iet efter platsen för första seminariet) under ledning av respektive professor. Därutöver fanns det 
s.k. Jane-seminariet, inriktat på socialpsykologiska frågeställningar inspirerade av Jane Addams, 
under ledning av Jan Trost, Jim Kemeny och Vessela Misheva. Tom Burns fortsatte som tidigare 
med seminariet Uppsala Theory Circle. 

Flertalet avhandlingar vid institutionen under de första 20-25 åren var monografier. I allmän- 
het hade man uppfattningen bland sociologerna och vissa andra samhällsvetare vid Uppsala 
universitet att endast monografin gav möjlighet till en fullödig problemutveckling och analys, och 
att det fanns ett egenvärde i en sammanhållen text på närmare tvåhundra sidor. Fram till år 1991 
hade fyra sammanläggningsavhandlingar baserade på rapporter lagts fram på institutionen (av 
Lena Johansson, Karin Tengvald, Mårten Söder och Vera Segraeus). Även Jan Trosts avhand- 
ling för doktorsgraden år 1966 kan ses som en sammanläggningsavhandling bestående av sex 
artiklar och en övergripande sammanfattning. I jämförelse med övriga sociologiinstitutioner hade 
Uppsalainstitutionen fram till mitten av 1980-talet lägst andel sammanläggningsavhandlingar (se 
Allardt et al., 1988). 

Intresset för sammanläggningsavhandlingar började dock öka på 1990-talet. Det visade sig att 
kraven på vad en sådan skulle bestå av varierade stort mellan olika institutioner inom fakulteten. 
I en skrivelse från fakultetsnämnden år 1996 ombads institutionerna yttra sig. I den då gällande 
skriften Att trycka sammanläggningsavhandlingar: Bestämmelser och råd för disputationer vid Uppsala 
universitet angavs att deluppsatser inte behövde vara publicerade eller antagna till publicering. 
Nu ställde fakultetsnämnden frågan om institutionerna skulle behålla det systemet eller om de 
önskade ansluta sig till samma krav som medicinska fakulteten hade. Där gällde att huvuddelen 
av uppsatserna/artiklarna skulle föreligga i tryck eller vara accepterade av tidskrift som tillämpar 
referee-system samt att övriga delarbeten skulle uppfylla de kriterier som gäller för publicering i 
tidskrift av ovannämnda typ. Inom Handledarkollegiet fanns en viss motvilja mot att rapporter 
skrivna på basis av forskningsanslag eller på uppdrag inte skulle kunna accepteras. Förslaget i 
Handledarkollegiet i mars 1996 blev trots det att en sammanläggningsavhandling skulle bestå av 
fyra artiklar, varav två skulle vara antagna av tidskrifter med peer-review-förfarande. Detta var 
det första förslaget och det skulle följas av fler.

LICENTIATEX AMEN FÖR ÄNDR AS ÅTERIGEN 

Den nya licentiatexamen med krav på en uppsats om 20 poäng som infördes år 1984 blev inte så 
långvarig. Den varade i nio år, t o m år 1992. Under den tiden slutförde nio personer, varav fem 
kvinnor, en sådan vid institutionen. Av dessa nio har fyra personer (två kvinnor, Aylin Akpinar 
och Claudia Gracia, och två män, Göran Brodin och Bert Lindqvist) senare disputerat för dok-
torsexamen (se Förteckning 8 och 9). Fyra av nio lade fram sin licentiatavhandling under åren 
1990−1992, dvs. under det decennium detta avsnitt behandlar.
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En ytterligare förändrad licentiatexamen infördes år 1993 enligt högskoleförordningen 
1993:100, Bilaga 2. Den skulle fortfarande motsvara 80 poäng, dvs. två års studier, men omfatta 
en kursdel på 40 poäng och en avhandlingsdel på 40 poäng. Kursdelen minskade alltså i jäm-
förelse med den föregående och avhandlingsdelen ökade.

Från år 1993 fram till år 1999 avlade åtta personer denna nya licentiatexamen, fem kvinnor 
och tre män (se Förteckning 9). Vid institutionen har det inte varit, såsom vid många andra 
institutioner, krav eller praxis att doktoranden först avlägger en licentiatexamen för att därefter 
fortsätta med doktorsexamen. Fyra av kvinnorna (Pia Milton, Karin Barron, Kerstin Lekare och 
Lena Berg) har dock själva delvis valt den modellen.

Den 9 juni 1998 beslutade institutionen om praxis för denna senare licentiatexamen:
• Manus skulle lämnas in 3 veckor före seminariet
• Inget slutseminarium erfordras
• Dubbelläsare ska finnas 
• Betygsnämnden ska bestå av disputerade från institutionen
• Handledare och opponent får närvara vid betygsnämnd men inte delta i beredningen och 

beslutet
Något senare beslut har inte redovisats i styrelseprotokollen, men finns i senaste organisations- 
planen, vilket innebär en smärre förändring.

DISPUTATIONER UNDER 1990-TALET

Under 1990-talet hade 54 personer disputerat på 52 doktorsavhandlingar eftersom det fanns två 
med dubbelt författarskap (se Förteckning 8). Genomsnittet för decenniet ligger på 5,4 disputerade 
per år, där toppåren var 1995, 1997 och 1999 då nio personer disputerade respektive år. Antalet var 
som framgår högre än tidigare decennier. Av de disputerade var 31 män och 23 kvinnor, 57 pro-
cent jämfört med 43 procent. Närmare hälften hade en icke-svensk bakgrund, 25 personer, dvs. 
46 procent, vilket är betydligt högre än tidigare. Av avhandlingarna är 27 skrivna på engelska, 
dvs. lite drygt hälften. 

Fyra av avhandlingarna kan knytas till de fyra specialprofessurerna som inrättades i början 
av 1990-talet och handlade om åldrande, funktionshinder, kön/genus och våldtäkt och ett flertal 
om boende. Nya ämnen var integration, flyktingskap, apartheid, miljö och organtransplantation. 
I övrigt var det ämnen som handlade om organisation, marxistisk teori, klass, välfärdsstaten, 
facklig kamp och vård. 

Fyra av de disputerade blev kvar på institutionen under en lägre period (Karin Barron, Agneta 
Hugemark, Anne-Marie Morhed, Marianne Winqvist), men samtliga har senare lämnat den och 
antingen flyttat till andra institutioner (Karin Barron blev lektor och därefter professor i Socialt 
arbete i Göteborg och Anne-Marie Morhed var lektor i Medie- och kommunikationsvetenskap 
och följde med vid flytten till annan institution), eller övergått till annan verksamhet. Med vissa 
undantag har flertalet av de disputerade under 1990-talet erhållit tjänster vid de nya universiteten 
och högskolorna. 
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HUMANISTISKT-SAMHÄLLSVETENSK APLIGA VETENSK APSOMR ÅDET

Under decenniets sista år, den 1 juli 1999, fattades ett beslut av rektor Bo Sundqvist om en ny led-
ningsorganisation, som bland annat innebar att vetenskapsområden inrättades, det tekniskt-na-
turvetenskapliga, det medicinskt-farmaceutiska och det humanistiskt-samhällsvetenskapliga 
vetenskapsområdet. De två först nämnda vetenskapsområdena var identiska med fakulteterna. 
Senare har tillkommit ytterligare ett vetenskapsområde, det Utbildningsvetenskapliga. För det 
Humanistiskt-samhällsvetenskapliga området, som omfattar de Teologiska, Juridiska, Historisk- 
filosofiska, Språkvetenskapliga och Samhällsvetenskapliga fakulteterna, inrättades således ett nytt 
beslutande organ, områdesnämnden, mellan konsistoriet och fakultetsnämnderna. Genom den 
förändrade organisationen är fakultetsdekanerna inom det Humanistiskt-Samhällsvetenskapliga 
vetenskapsområdet prefekternas närmaste överordnade chefer. Varje områdesnämnd leds av en 
vicerektor. I inledningsskedet bestod det Humanistiskt-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet  
i övrigt av fakulteternas dekaner samt  av ytterligare två ledamöter. Vid starten var dessa två ytter- 
ligare ledamöter ordförande för var sin biblioteksnämnd, och en av dem var jag (GH). Biblioteks- 
organisationen har senare ändrats och ligger inte längre under vetenskapsområdena. Områdes-
nämnderna fördelar resurser till respektive fakultet, som har kvalitetsansvaret för forskning och 
utbildning. Det Humanistiskt-Samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet och dess områdes-
nämnd påverkar således inte institutionens ekonomi och resurser annat än indirekt.
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Ett nytt sekel, 2000−2009

INLEDNING

Under årtiondet 2000−2009 var det Bolognaprocessens inledande skede som dominerade inom 
universitets- och högskoleområdet. Bolognaprocessen är ett EU-samarbete, vars syfte är att 
samordna den högre utbildningen inom EU för att främja rörlighet, anställningsbarhet och 
Europas konkurrenskraft. Den ledde bland annat till högskolereformen 2007, varigenom den 
svenska universitets- och högskoleutbildningen anpassades till europeisk standard i syfte att skapa 
jämförbarhet mellan olika länders utbildningar. Studieåret fastställdes till 40 studieveckor, vilket 
införts redan tidigare i Sverige. Det nya var att ett studieår skulle motsvara 60 högskolepoäng i 
stället för tidigare 40 poäng. Ett gemensamt betygssystem (ECTS) infördes med sju betygssteg 
för att kunna jämföra betyg mellan länderna. Det senare innebar ett stort praktiskt arbete på in-
stitutionsnivå, eftersom man tidigare hade tre, och i vissa fall bara två (godkänt och underkänt), 
inom flera utbildningar. Efter att det införts bestämdes att ett generellt införande var frivilligt 
på universitets- och högskolenivå och endast krävdes i de fall någon student önskade det för sin 
del. De sju betygsstegen används därefter inte generellt vid Uppsala universitet. Övergången till 
högskolepoäng betyder att A-, B- och C-kurserna är värda 30 respektive 60 och 90 högskolepoäng 
(i stället för som tidigare 20, 40 och 60 poäng). Doktorsexamen som tidigare värderades till 160 
poäng motsvarar nu 240 högskolepoäng och licentiatexamen 120 högskolepoäng i stället för som 
tidigare 80 poäng.

PROFESSORER LÄMNAR, ANDR A TILLKOMMER

Tom Burns avgick med pension år 2002 efter 20 års arbete på institutionen. Under sin aktiva tid 
lade han ned stort engagemang i forskarutbildningen, ordnade seminarier och inbjöd gäster från 
olika universitet i världen. På grund av sitt födelseår omfattades han inte av det nya beslutet om 
möjligheten att förlänga sin tjänstgöring i ytterligare två år efter pensioneringen vid 65 års ålder, 
som blev en möjlighet för yngre generationer. Fakultetsnämnden fattade emellertid ett beslut år 
2001 om ytterligare medel för fyra månader. Efter Tom Burns pensionering gick Sociologiska 
institutionen miste om den professuren. Fakultetsnämnden placerade den vid Institutionen för 
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freds- och konfliktforskning. Ett skäl som skymtat inofficiellt har varit att Sociologiska institu-
tionen ändå hade fyra professurer, förutom den vid IBF. Efter sin pensionering har Tom Burns 
deltagit aktivt i både sammanträden och viss seminarieverksamhet, vilket uppskattats.

Till stor sorg för många kolleger och kanske framför allt doktoranderna lämnade Ron Eyer-
man sin professur vid Uppsalainstitutionen redan år 2002 för en professur i Köpenhamn. Några 
år senare utsågs han till professor vid Yale. Hans efterträdare blev Jukka Gronow från Helsingfors 
som tillträdde år 2003. Hans forskning är Bourdieu-inspirerad och rör sig om smak, mode och 
konsumtion. Genom att institutionens ekonomi var ganska ansträngd, var Jukka Gronows hand- 
lingsfrihet ganska begränsad. Även vid IBF skedde ett skifte. Efter Jim Kemenys pensionering 
2005 erhöll Mats Franzén professuren i bostads- och urbansociologi år 2006. Han var doktor och 
docent vid Sociologiska institutionen, universitetslektor vid IBF och tidigare befordrad professor.

Eva Lundgren, som innehade professuren i sociologi med inriktning mot kvinnoforskning, 
önskade söka sig från institutionen enligt brev till rektor i april 1999. Hon och två av hennes dok-
torander flyttade år 2000 till temporära lokaler vid Institutionen för hushållsvetenskap. Hennes 
övriga doktorander blev kvar på institutionen och fick andra handledare. Några år senare flyttade 
Eva Lundgren och hennes medflyttade doktorander tillbaka till Engelska parken i egna lokaler 
under namnet Samgenus.

Flera år innan Eva Lundgren blev professor i sociologi rönte hon stor medial uppmärksamhet, 
framför allt för sina uttalanden om förekomsten av rituella barnamord.25 Efter TV-reportaget 
”Könskriget” under våren 2005, där programledaren tog upp de rituella barnamorden ökade 
mediernas intresse i stor skala. Statsvetarprofessorn Bo Rothstein var en av dem som skrev flera 
artiklar i dagspressen där han ifrågasatte Eva Lundgrens vetenskapliga trovärdighet. Dessutom 
skickades många brev till universitetet med starkt kritiska synpunkter. Rektor Bo Sundqvist 
beslutade därför den 5 juni 2005 att genomföra en granskning av hennes forskning och motiverade 
beslutet med att man värnar om Eva Lundgren som forskare och allmänhetens tilltro till forsk-
ningen. Det beslutet föranledde att Sociologiska institutionens professorer avgav en skrivelse till 
Rektor, där man önskade få svar på enligt vilka kriterier denna granskning skulle genomföras. 
Något svar erhölls inte.

Granskningen genomfördes av en grupp bestående av Margareta Hallberg, professor i 
vetenskapsteori Göteborg, och Jörgen Hermansson, professor i statsvetenskap Uppsala, i samråd 
med universitetsjuristen vid Uppsala universitet Per Abrahamsson. Granskningen var genomförd 
i december 2005, i vilken Eva Lundgren friades från misstankar om vetenskaplig ohederlighet.26 
Samtidigt framhölls från universitetets sida att universitetet måste återupprätta Eva Lundgrens 
heder. Efter förhandling med SACO erhöll Eva Lundgren två års tid för egen forskning med 
befrielse från undervisning och andra tjänsteåligganden. År 2007 beslutade universitetsledningen 
att institutionsbildningen Samgenus skulle utgöra en egen avdelning inom Sociologiska  
 

25  Det ledde till att polisen i Södertälje grävde efter barnlik år 1993. Mer känd för sociologer var hon för sin teori om normaliseringspro-
cessen som ger en förklaring till varför inte kvinnor lämnar män som slår dem samt tesen att religionen gav legitimitet för kvinnoförtryck 
under vissa betingelser. 
26  Margareta Hallberg, Jörgen Hermansson, ”Granskning av professor Eva Lundgrens forskning i enlighet med Uppsala universitets regler 
avseende förfarandet vid anklagelse om vetenskaplig ohederlighet”. Uppsala universitet, 15 december 2005.
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institutionen, och att det på sikt skulle ske en samlokalisering. Därmed ingick hon formellt 
återigen i institutionen utan att delta aktivt i verksamheten. Någon samlokalisering skedde inte. 

SOCIALA OMSORGSPROGR AMMET OCH SOCIONOMPROGR AMMET

Efter beslutet om att starta det sociala omsorgsprogrammet år 1999 inleddes rekrytering av två 
lektorat i sociologi med inriktning mot äldre respektive handikapp. Dessa erhölls av Marianne 
Winqvist (2002) och Karin Barron (2003), vilka båda disputerat vid institutionen. Dessutom 
beslutade Socialstyrelsen år 2002 att finansiera ett lektorat med inriktning mot funktionshinder 
under tre år i samarbete mellan institutionen och Uppsala kommun. Resultatet blev i stället en 
adjunktstjänst på 50 procent år 2003 som erhölls av Bengt Finn, som arbetade inom funktions-
hinderområdet i Uppsala kommunen.

Sociala omsorgsprogrammet blev en framgångssaga och lockade många olika slags studenter, 
både sådana som kom direkt från gymnasiet och sådana som förvärvsarbetat bland annat som 
undersköterskor och med stor åldersspridning. De som slutförde utbildningen blev eftertraktade 
på arbetsmarknaden och fick bra tjänster, bland annat som verksamhetsansvariga, i Uppsala och 
andra kommuner i länet. 

På nationell nivå fanns dock önskemål om att lägga ned samtliga sociala omsorgsprogram i 
Sverige på grund av att de inte ansågs hålla måttet överallt. Det ledde till en diskussion om att 
inrätta ett Socionomprogram på institutionen, som lämnade en ansökan till Högskoleverket om 
examensrätt för socionomutbildning. Institutionen erhöll så småningom examensrätt och Socio- 
nomprogrammet startade 2008. Samtidigt påbörjades en avveckling av Sociala omsorgsprogram-
met, vilket innebar att det inte skedde någon nyintagning av studenter det året, medan de som 
påbörjat utbildningen fick avsluta den under de tre följande åren.

I samband med att Socionomprogrammet påbörjades vid institutionen, anställdes några 
nya lektorer. Keith Pringle (Ph.D., University of Sunderland, Storbritannien) erhöll ett lektorat i 
sociologi med inriktning mot socialt arbete år 2008 och befordrades till professor i samband med 
det. Keith Pringle var den första tillsvidareförordnade lektorn som inte hade fått sin utbildning 
vid Uppsalainstitutionen, dvs. den första på 60 år. Senare blev det helt annorlunda. Samma år, 
2008,  anställdes Christina Nehlin Gordh från Akademiska sjukhuset som adjungerad universi-
tetslektor. Samarbetet med den medicinska fakulteten fortsatte således. 

ÖVRIGA N YANSTÄLLNINGAR

Under perioden 2000−2009 hade institutionen tre nya forskarassistenttjänster finansierade genom 
fakultetsmedel (se Förteckning 6): Vessela Misheva (2003–2009), Wendelin Reich (2007−2010), 
som övergick till ett biträdande lektorat redan år 2009, samt Maria Eriksson (2008–2012). Vessela 
Misheva blev professor i Socialpsykologi i Skövde och därefter i Uppsala, och Maria Eriksson 
blev senare professor i Socialt arbete vid Mälardalens högskola. Wendelin Reich har lämnat uni-
versitet för annan verksamhet.

Även IBF anställde forskarassistenttjänster, finansierade av fakultetsmedel och knutna till 
Sociologiska institutionen till 20 procent: Clarissa Kugelberg (2000–2003) och Per Gustafsson 
(2005–2008). Därutöver hade Geir Öygarden en forskarassistenttjänst utlyst av VR, som han 
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valde att placera vid Uppsalainstitutionen under en tid, 2002−2003, varefter han flyttade till 
Stockholmsinstitutionen.

Flertalet av dem som innehaft en forskarassistenttjänst vid institutionen har fått anställningar 
vid andra universitet eller högskolor som lektorer och därefter i några fall som professorer. Ett 
problem med forskarassistenttjänsterna var annars oftast detsamma som för de tidigare docent- 
tjänsterna, genom att det inte fanns någon garanti för att få en fortsatt anställning vid universi- 
tetet, när forskarassistenttjänsten upphörde. I stället för forskarassistenttjänster infördes så 
småningom en ny anställningsform som biträdande lektor, som gav en större trygghet. Det är 
en tidsbegränsad meriteringsanställning som syftar till att ge både pedagogiska och forskning-
smässiga meriter. Den ger dessutom möjlighet att ansöka om befordran till universitetslektor med 
tillsvidareanställning. Bestämmelserna har senare gjorts tydligare. Dessutom infördes år 2008 en 
ytterligare tvåårig meriteringsanställning som postdoktor, som ska ge möjlighet till vetenskaplig och 
pedagogisk meritering. Den kan ges till den som avlagt doktorsexamen högst tre år före ansöknings-
tidens utgång. Några sådana tillsattes dock inte vid institutionen under detta decennium.

Det tillkom några nya lektorer i sociologi under decenniet, förutom dem som anställdes för 
sociala omsorgsprogrammet och socionomutbildningen. Kerstin Rathsman disputerade 2000 och 
blev därefter befordrad från universitetsadjunkt till universitetslektor 2001. Vessela Misheva blev 
förordnad som lektor i sociologi år 2007.

Tio lektorer befordrades till professorer under detta årtionde: Jan Trost (2000), Kaj Håkanson 
(2001), Bo Lewin (2001), Mats Franzén (2002), Elisabet Näsman (2004), Eva Sandstedt (2006), 
Hedvig Ekerwald (2007), Orlando Mella (2008) samt Keith Pringle (2008) och Vessela Misheva 
(2008). Genom befordringsreformen ökade andelen kvinnor med professorstitel. Läsåret 1994/95 
uppgick andelen kvinnliga professorer vid Uppsala universitet till 5,3 procent, och år 2001 utgjorde 
de 13 procent. De befordrade erhöll dock inte de förmåner som tillkom dem som erhållit en 
professur i konkurrens, även om det blev en viss löneförhöjning. Förutom de tillsvidareförordnade 
professorerna knutna till institutionen fanns nu även elva befordrade. I början av 2000-talet var 
alltså institutionen professorstät.

Miljön var även fortsättningsvis internationell, inte bara inom doktorandgruppen. Flera pro-
fessorer och andra lärare hade en icke-svensk bakgrund, som Jukka Gronow, Jim Kemeny, Keith 
Pringle, Orlando Mella och Vessela Misheva, förutom Tom Burns, liksom forskarassistenterna 
Wendelin Reich, Elisabet Fürst L’Orange och Geir Öygarden. Institutionen hade dessutom flera 
gästforskare från olika universitet i världen.

En personalkategori som från detta årtionde hör till TA-personalen är studievägledarna, som 
tidigare hänfördes till kategorin lärare, eftersom de oftast var universitetsadjunkter eller tillhörde 
kategorin amanuenser/assistenter. Under de perioder Kerstin Rathsman var befriad från tjänst-
göring på grund av avhandlingsarbete och även några år efter hennes disputation fungerade några 
doktorander som studievägledare. Den första studievägledaren efter flera år med doktorander på 
posten är Katriina Hietala, numera Östensson, som anställdes år 2007.

Under slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet var antalet i den övriga TA-personalen 
relativt litet, kanske av besparingsskäl. Margaretha Thomas var ansvarig för ekonomi och perso- 
naladministration och Eva Henricsson ekonomiassistent, som efterträddes av Ulrika Söderlind. 
Kjell-Åke Zetterström var assistent. Titeln institutionssekreterare blev obsolet. Kursadministratör 
var fortfarande Margareta Mårtensson. Kristina Jacks gick i pension år 2007, och med henne 
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försvann därmed en omfattande kunskap om vad som hänt på institutionen under årens lopp. 
Hon visste det mesta om vilka som disputerat, licentierat, haft anställning och fått forsknings- 
anslag. 

PANOPTIKON OCH ANDR A SEMINARIER

Under de första åren under 2000-talet kom ett förslag från doktoranderna (bland andra Sverre 
Wide, Jessica Mjöberg och Fredrik Palm) om ett nytt och doktoranddrivet seminarium, som 
enligt deras önskemål skulle ledas av Vessela Misheva. Det var ett seminarium ”för oss som var 
över”, som Sverre Wide uttryckte det vid ett senare tillfälle, dvs. för dem som inte hade ett natur-
ligt hemseminarium. Det fick namnet Panoptikon och var inriktat på sociologisk teori. Det inled-
de sin verksamhet år 2002 och lockade betydligt fler deltagare än enbart doktorander utan även 
flera professorer och andra äldre forskare. Det bedrevs framgångsrikt under många år, men lades 
ned i samband med anordnandet av en mer reglerad seminarieverksamhet ungefär tio år senare. 

Under sin tid som forskarassistent startade Christine Roman ett seminarium för genusteoretisk 
forskning som ersättning för det som Eva Lundgren tidigare ansvarat för. Efter det att Christine 
Roman slutat leddes genusseminariet av Karin Barron och därefter av Elisabet Näsman. Ett tvär-
vetenskapligt seminarium med deltagare från fyra fakulteter, Högre ungdomsforskningsseminariet, 
drevs från Sociologiska institutionen under ledning av Hedvig Ekerwald under åren 2001−2004.

En nyhet som gav stort massmedialt genomslag var att Mångfaldsgruppen vid institutionen år 
2005 tog initiativ till den s.k. Mångfaldsbarometern, som årligen skulle kartlägga attityder till 
etnisk mångfald bland befolkningen i Sverige. Undersökningen leddes initialt av Orlando Mella 
och Irving Palm som medansvarig. Ekonomiskt stöd erhölls från Forskningsrådet för Arbets- 
liv och Socialvetenskap. Undersökningen baserades på ett slumpmässigt urval av befolkningen 
bosatt i Sverige och upprepades varje år från 2005 fram till 2013. Därefter övergick ansvaret för 
undersökningen till Högskolan i Gävle, som också finansierade undersökningen. Efter Orlando 
Mellas bortgång år 2015 övertogs ansvaret av Fereshteh Ahmadi vid Högskolan i Gävle. Irving 
Palm har medverkat hela tiden. Från år 2016 genomförs undersökningen vartannat år. I boken 
Mångfaldsbarometern: Tio år av attitydmätningar i Sverige (2015) redovisas och diskuteras resultat 
och erfarenheter från dessa undersökningar.

Samtidigt med att dessa seminariegrupper bedrev sin verksamhet uttryckte Handledarkolle-
giet önskemål om att Högre Seminariet skulle breddas och bli mer livaktigt och vara en naturlig 
del av verksamheten för samtliga forskare och doktorander oavsett tillhörighet till ett hemsemi-
narium. Som framgått har det varit en återkommande fråga under många år.

FÄRRE DOKTOR ANDER OCH ÖVERSKOTT PÅ HANDLEDARE

När doktorandernas försörjning och tillgång till arbetsplats hade tillgodosetts torde de största 
problemen ha varit avvärjda, kan man tro. I stället uppstod andra problem. Efter att antagnings-
begränsning till forskarutbildningen införts år 1990, minskade antalet doktorander. Dessutom blev 
Högskolan i Örebro eget universitet den 27 januari 1999, varvid de flesta Örebrodoktoranderna 
överfördes dit, även om några valde att vara kvar som doktorander vid institutionen i Uppsala. Det 
innebar en ytterligare minskning. Dessutom tillkom ett beslut från regeringen, varigenom det 
från våren 2002 inte längre var tillåtet att anta doktorander med egen finansiering eller studieme-
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delsfinansiering. Genom betydligt färre nya doktorander än tidigare inträdde en ny situation för 
institutionen.

Då uttryckte Handledarkollegiet oro för vad den minskande antagningen till forskarutbildnin-
gen skulle medföra till följd av Högskoleförordningens krav på finansiering. Man befarade att 
antalet disputationer skulle sjunka. Inför antagningen våren 2000 beslutades i december 1999 att 
anta fyra doktorander försörjda med utbildningsbidrag det första året i stället för två med dok-
torandtjänst. Doktorander knutna till professuren med inriktning mot äldre människor, Lars 
Tornstams professur, kunde dock få doktorandtjänst från första året. Något år senare var förslaget 
att öka intaget genom att ge utbildningsbidrag de två första åren i syfte att kunna erbjuda fler 
sökande plats på forskarutbildningen, vilket styrelsen också beslutade i februari 2001. 

Några år senare var det dags för ett nytt beslut; år 2008 beslutade institutionsstyrelsen att 
doktorandtjänst skulle erhållas efter ett år, inte längre två. Första året skulle bekostas genom 
utbildningsbidrag kombinerat med en anställning som  assistent på 20 procent. Detta beslut 
inkluderade doktorander bekostade av äldreprofessurens kringresurs. En glädjande nyhet för dok-
torander som avslutat sin doktorandtjänst men ännu inte disputerat var att vissa nationer utlyste 
nationsstipendier för doktoranders fortsatta försörjning under något år. Därför kunde det finnas 
doktorander, vilkas doktorandtjänst eller utbildningsbidrag avslutats, men som fortfarande var 
aktiva med att slutföra sitt avhandlingsarbete. Institutionen upplät även fortsättningsvis arbets-
rum med PC för dessa doktorander.

Genom att institutionen hade allt färre doktorander än under den fria intagningens tid, fanns 
inte längre möjlighet att ha ett så stort kursutbud under 2000-talet som tidigare. Av de obligato- 
riska kurserna kunde endast några ges varje år. På grund av det fåtaliga antalet kurser fattade 
Forskarutbildningsnämnden (FUN) ett beslut år 2004 om att stå för kostnaderna för forskarut-
bildningskurser genomförda vid annan institution, dock under förutsättning att de vitsordas av 
handledaren som värdefulla för avhandlingsarbetet. Takbeloppet sattes till 5 000 kr och kursen 
skulle beviljas av studierektor för forskarutbildningen och ersättas av FUN. Ett år senare, år 
2005, fattade FUN ett beslut om att varje doktorand skulle få disponera ett expenskonto på 
25 000 kr under sin studietid. Därmed avsattes inte längre medel till ograduerade forskares 
fond. Även för expenskontot gällde kravet att nyttjandet av medlen skulle ske i samråd med 
handledaren. När expenskontot infördes, fick doktoranden själv betala för de valfria kurser, som 
de önskade följa vid en annan institution.

I jämförelse med tidigare innebar det lägre antalet nyantagna doktorander att det blev ett 
”överskott” på handledare. Många presumtiva handledare fick inte möjlighet att handleda, 
samtidigt som erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå på senare år hade blivit en 
mer eller mindre nödvändig merit för att bli antagen som docent, liksom för att bli befordrad 
till professor. Som en kompensation för avsaknaden av handledningserfarenhet kunde möjligen 
vara kravet från år 2000 att varje doktorand även skulle ha en bihandledare. När bihandledare 
infördes på institutionen, beslutade emellertid Handledarkollegiet att han/hon endast skulle ses 
som en resursperson vid särskilda tillfällen och inte som en reell handledare. Det fanns skäl att 
återkomma både till frågan om bihandledarens roll i förhållande till huvudhandledaren liksom 
till om kravet på docentkompetens även skulle gälla bihandledaren. 

En ljuspunkt för institutionen var att ett samarbete om forskarutbildning inleddes år 2009 
med enheten Baltic and East European Graduate School vid Södertörns högskola, vilket innebar att 
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doktorander kunde antas av Uppsalainstitutionen och bekostas av Södertörns högskola. I detta 
skede antogs tre doktorander, och tre handledare från Södertörn knöts till Handledarkollegiet 
som huvudhandledare. Det innebar att institutionen detta år hade 23 aktiva doktorander som var 
finansierade, inklusive äldreprofessurens programmedel och medlen från Södertörns högskola.

För att underlätta möjligheterna för doktoranderna att få externa medel och därigenom kunna 
öka antalet antagna doktorander föreslog Handledarkollegiet år 2001 att de under första året 
skulle skriva en avhandlingsskiss som därefter skulle omarbetas tillsammans med handledaren 
för att resultera i en ansökan om externa medel. Det realiserades inte. Ett liknande förslag kom 
närmare 20 år senare. 

FORSK ARUTBILDNINGEN

Även om värderingen av doktorsexamen till 160 poäng var allenarådande i Sverige vid forskar-
utbildningens införande, visade det sig att olika universitet hade olika fördelningar av poäng för 
kursdelen och avhandlingsdelen. Medan fördelningen var 60/100 vid institutionen i Uppsala, var 
den exempelvis 80/80 i Göteborg. Poängfördelningen vid Uppsalainstitutionen ändrades efter 
diskussion till 50 poäng för kursdelen och 110 poäng för avhandlingsdelen, vilket fastställdes av 
fakultetsnämnden år 2003. Efter förändringarna som en följd av Bolognaprocessen år 2007 mot-
svarar det 75 respektive 165 högskolepoäng, dvs. sammanlagt 240 högskolepoäng.

En ny obligatorisk kurs tillkom år 2003 i Forskningspolitik, utveckling, maktförhållanden 
och finansieringsmöjligheter (5 poäng). Efter år 2007 åsattes varje kurs de nyinförda 
högskolepoängen. Avhandlingskursen delades upp i två kurser, en avhandlingskurs (7,5 hp) och 
en kurs i artikelskrivande (7,5 hp). Övriga obligatoriska kurser blev Sociologi och Socialpsykologi 
(15 hp), Metod utökades till 15 hp, och Vetenskapsteori (7,5 hp) bibehölls.

Sammanläggningsavhandlingar började bli något mer förekommande efter år 2000 och 
kraven för sådana diskuterades vid flera tillfällen. Vid ett möte år 2007 mellan fakultetens 
prodekanus och studierektorerna för forskarutbildningen, påpekade prodekanus att det i studie-
planen inte borde finnas något krav på antal artiklar i tidskrifter med peer-review-system, efter-
som det kunde dröja alltför lång tid innan besked erhölls från tidskrifterna ifråga. Prodekanen 
underströk att det ofrånkomligen ankommer på institutionen att avgöra kraven för släppbarhet. 
Institutionen fastställde nya riktlinjer år 2009, vilka ersatte de äldre. Inledningsvis framfördes 
att det inte är fruktbart att fastställa ett visst antal artiklar i avhandlingen eftersom artiklarnas 
längd, utformning och doktorandens bidrag (ensam författare, första författare, medförfattare 
men inte första författare) kan variera. Trots svårigheten att bestämma antalet artiklar föreslogs 
följande tumregel:
• Normalt bör en sammanläggningsavhandling bestå av minst tre artiklar, som har bedömts i 

peer-review-förfarande.
• Detta antal bör utökas till 4-5 om doktoranden inte är den enda författaren till någon av de 

tre artiklarna, eller om doktoranden av andra skäl önskar detta.
• Flertalet av de aktuella artiklarna bör i normalfallet antingen vara antagna för publicering 

eller ha bedömts i peer-review och efter detta åtgärdats på ett sätt som handledare och dubbel-
läsare anser svara mot bedömarnas berättigade krav.
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• Ramberättelsens (”kappans”) funktion är att ställa artiklarna i en bredare vetenskaplig 
kontext, att visa på kopplingar mellan dem samt informera läsarna om vad avhandlingen 
handlar om. Normalt bör den omfatta ungefär 30-40 sidor.

Antalet artiklar minskade alltså något sedan föregående beslut.
År 2012 var det emellertid dags för ett nytt beslut. FUN fastställde nya principer som inte 

skiljer sig i så hög grad från tidigare beslut:
• Sammanläggningsavhandlingar ska bestå av minst tre inskickade artiklar varav 1-2 (beroende 

på artiklarnas omfång) ska vara accepterade eller publicerade i peer-review tidskrift
• Antalet artiklar ska utökas till 4-5 om doktoranden inte är första författare till minst två av 

artiklarna, eller om doktoranden så önskar
• Normalt bör en ramberättelses vara ungefär 40 sidor
Så är dagsläget fortfarande år 2020. Frågan är om sista ordet är sagt i denna fråga.

Det mesta tycks ha fungerat i fråga om forskarutbildningen fram till mitten av decenniet. 
Högskoleverket gav i sin utvärdering av institutionen år 2004 betyget ”av god kvalitet” både 
avseende grund- och forskarutbildningen. Det var det högsta betyget som gavs i jämförelse med 
övriga sociologiska institutioner i Sverige. Företrädare för fakulteten redovisade en positiv syn på 
institutionens forskarutbildning även år 2005. Sedan hände någonting, som tyder på en försämring. 
I den nya utvärdering som Högskoleverket genomförde år 2007 fick institutionen ett mer blandat 
omdöme. I en nästan samtida utvärdering som Uppsala universitet genomförde, den s.k. KoF07, 
och som avsåg institutionens forskning, bedömdes institutionen av en expertpanel, som inte gav 
institutionens forskning ett så gott betyg i jämförelse med andra institutioner inom Samhällsveten- 
skaplig fakultet vid Uppsala universitet. Svagheter som pekades ut var bristen på forskning om 
teori och metod, dvs. det som vanligen går under beteckningen sociologins ”kärna”. Den geronto- 
logiska forskningen framhölls emellertid, och forskningen om handikapp, liksom den om barn 
och ungdom, sågs som golden nuggets. Den samlade bedömningen föranledde en anmodan från 
fakultetsledningen år 2007 att institutionen skulle inkomma med förslag om att förstärka forsk-
ningen på institutionen. 

För att strö ytterligare salt i såren genomfördes år 2009 en doktorandenkät inom fakulteten 
som visade att Sociologiska institutionens doktorander var mindre tillfreds med sin situation än 
doktorander inom andra institutioner inom fakulteten. En arbetsgrupp utsågs för att se över och 
komma med förslag på organisationen av institutionens forskargrupper och seminarieverksamhet.

LICENTIATER OCH DOKTORER

Det var inte så många som avlade licentiatexamen under åren 2000–2009, endast fyra, samtliga 
kvinnor (se Förteckning 9). Ingen av dem har hittills avlagt doktorsexamen, vilket är en skillnad i 
jämförelse med situationen på 1990-talet.

Antalet doktorsexamina uppgick under decenniet till 46. Av dessa var 13 knutna till de tre  
specialprofessurerna. Toppåren var 2000 och 2003 med åtta respektive nio disputerade. De dispu- 
terade var något färre än årtiondet dessförinnan. Antalet disputerade män var 25 och antalet dis-
puterade kvinnor 21, dvs. 54 procent respektive 46 procent, vilket visar att det hade skett en ökad 
utjämning mellan kvinnor och män över åren. Andelen med icke-svensk bakgrund kan beräknas 
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till ungefär en knapp femtedel, alltså något färre än tidigare decennier. Antalet avhandlingar 
skrivna på engelska uppgick till närmare en tredjedel och hade alltså ökat något. Svenska var ändå 
fortfarande det huvudsakliga avhandlingsspråket för dem med svensk bakgrund. Även under 
detta årtionde handlade flera av avhandlingarna om åldrande, funktionshinder, värderingskonf-
likter i vården, kön/genus, fäders våld, incest samt boende och stadsplanering. Andra ämnen var 
löntagarfondsfrågan, välfärd, flyktingskap, självmord, jämställdhet, symbolisk interaktionism, 
identitet, religion samt skam och skuld.

Majoriteten av de disputerade har fått anställningar vid andra institutioner eller universitet 
och högskolor som lektorer eller forskare. Några har dock återkommit senare till Uppsalainstitu- 
tionen, bland annat som lektorer på socionomprogrammet (se Förteckning 5). 
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Generationsskifte, 2010−2019

INLEDNING

Från år 2010 och åren därefter genomgick institutionen ett generationsskifte. Eftersom de flesta 
av institutionens professorer och övriga lärare var födda på 1940-talet, gick de i pension från 2006 
och några år framåt. De få som var födda på 1930-talet hade pensionerats åren före. De efterträd-
des av en betydligt yngre generation. Generationsskiftet har inte bara inneburit en föryngring av 
lärarkåren utan även förändringar i forskarutbildningen, både avseende kurser och organisation. 
Även själva livet på institutionen har delvis förändrats. Lärare och forskare, inte sällan bosatta på 
annan ort än Uppsala, arbetar i högre utsträckning hemifrån, vilket datoriseringen har under- 
lättat. TA-personalen har erhållit en kraftig förstärkning genom flera nyanställningar. De tidiga-
re gemensamma talrikt besökta kafferasterna har minskat i betydelse, vilket det finns delade  
meningar om. Institutionsstrukturen blev helt förändrad i jämförelse med tidigare. Samtidigt 
som en del av kontinuiteten har försvunnit, har generationsskiftet medfört nya och andra pers- 
pektiv, framför allt på hur forskarutbildningen ska bedrivas och på institutionens publicerings- 
policy. Även sammansättningen i Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden och Humanistiskt- 
Samhällsvetenskapliga områdesnämnden har förändrats genom motsvarande generationsskifte, 
främst genom att tidigare dekaner har gått i pension och efterträtts av betydligt yngre personer.

I övrigt fortsatte Bolognaprocessen, där fokus detta årtionde bland annat ligger på interna-
tionalisering och mobilitet. Ett mål är att öka antalet studenter som väljer att läsa delar av sin 
utbildning utomlands och att i gengäld ta emot utländska studenter. Institutionen har sedan år 
2016 Erasmusavtal med tre europeiska universitet. Ett annat prioriterat område är att utbildning-
arna inriktas på studenternas möjligheter till anställningsbarhet, och universitet och högskolor 
uppmanas därför att tillgodose studenternas möjligheter att erhålla praktik i utbildningsprogram- 
men. Förutom att institutionen har haft många gästforskare under åren på kortare och längre 
vistelser, har också de flesta av institutionens forskare, lärare och doktorander deltagit i veten- 
skapliga konferenser eller tillbringat en tid vid andra universitet. Sedan år 2017 används både  
svenska och engelska som kommunikationsspråk på institutionen för att underlätta för doktoran-
der och andra som finns på institutionen och inte har svenska som modersmål. Det betyder bland 
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annat att e-post från ledningen skrivs på både engelska och svenska, och att sammanträden och 
seminarier kan ske på antingen engelska eller svenska, eller både - och.

Sociologiska institutionen har också erhållit en donation till åminnelse av Hans L. Zetterberg 
(1927–2014) från hans familj, hustrun Karin Busch Zetterberg, barnen Martin Zetterberg och 
Anne Zetterberg. Donationen utgörs av Hans L. Zetterbergs pris, en prissumma om 100 000 
kronor som delas ut årligen till ”yngre forskare, svensk eller utländsk, som med sitt vetenskapliga 
arbete, helst genom att fruktbart kombinera teori och praktik, flyttat fram forskningsfronten” 
(se Förteckning 2, Vetenskapliga priser och medaljer). Donationen omfattar även inredning och 
böcker i The Hans L. Zetterberg Room på Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. 

En annan stor händelse under decenniet är att det år 2018 etablerades ett Centrum för forsk- 
ning och utbildning i socialt arbete, Cesar, vid Uppsala universitet, vilket ingår i Sociologiska 
institutionen. Socialt arbete är därmed ett helt nytt forskarutbildningsämne vid Uppsala universitet  
lydande under Samhällsvetenskapliga fakulteten. Cesar behandlas mer utförligt i de följande 
avsnitten.

PROFESSORSSKIFTEN I SOCIOLOGI

Eva Lundgren valde att avsluta sin anställning som professor med inriktning mot kvinnoforsk-
ning i februari 2011. Därigenom försvann även professuren från Sociologiska institutionen och 
Samhällsvetenskapliga fakulteten. Detta trots att Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden redan 
2002 genom brev från Dekanus till Konsistoriet hade understrukit att professuren åter skulle 
placeras vid Sociologiska institutionen när den blir vakant. Om institutionen agerade för att få 
återbesätta professuren, framgår inte av något protokoll. 

I andra fall har det kommit en ny professor i den avgåendes ställe. Lars Tornstams pensionering 
skedde år 2010. Under hans tid vid institutionen hade intresset för hans teori om gerotranscendens 
ökat kraftigt internationellt, och han blev mer känd utomlands än i Sverige.27 Den huvudbok som 
finns utgiven på engelska har översatts till flera olika språk, bland annat japanska och slovenska.  
I samband med utlysningen av professuren ändrades inriktningen mot äldre människor till 
sociologi, särskilt socialgerontologi. Ny innehavare blev Sandra Torres, som tillträdde 2010. Hon är 
en av Lars Tornstams tidigare doktorander och har disputerat i Uppsala, men kom närmast från 
Linköping och hade tidigare tjänstgjort i Västerås samt varit gästforskare vid King’s College i 
London. Hennes forskningsinriktning kombinerar gerontologi med etnicitet, kultur och migration. 
Programmedlen kvarstår för denna professur, men inte ”öronmärkningen” för doktorandtjänster.

Efter Mårten Söders pensionering år 2010 ändrades professuren i handikappforskning till so-
ciologi, särskilt funktionshinderforskning, och ny innehavare blev Rafael Lindqvist år 2011. Han hade 
disputerat i Umeå men kom från Göteborg, där han hade en professur i socialt arbete. De tidigare  
programmedlen knutna till den professuren har försvunnit helt. Efter Rafael Lindqvists pension- 
ering 2016 bytte professuren återigen namn, nu till sociologi, med inriktning mot arbete, ekonomi 
och organisation. Den har utlysts men av olika skäl inte tillsatts. I december 2019 beslutade in-

27  Han var inte ensam om den situationen. Detsamma gällde Jan Trost.
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stitutionsstyrelsen att hemställa hos fakultetsnämnden om en konvertering av denna professur till 
en professur i allmän sociologi. Frågan är ännu år 2020 inte avgjord. Oavsett detta, innebär det 
att även professuren inriktad mot funktionshinderforskning försvunnit från institutionen.

Jukka Gronow lämnade institutionen år 2010 efter att begärt pension i förtid från professuren 
i Sverige, varefter han återvände till universitetet i Helsingfors. På professuren i sociologi efterträd-
des han av Patrik Aspers år 2012. Han kom från Stockholmsinstitutionen men har också varit 
verksam vid andra universitet/högskolor. Hans forskning är inriktad på ekonomisk sociologi, 
särskilt marknader, och empiriskt har han studerat mode och konst. Genom att man på institu-
tionen uppskattade en ny ledningsperson som kom utifrån och kunde se på verksamheten med 
andra ögon, valdes han till prefekt bara några månader efter sitt tillträde. Bland annat såg han 
till att få till stånd en effektiv ledningsgrupp tillsammans med professorerna Sandra Torres och 
Rafael Lindqvist. Därutöver engagerade han sig tillsammans med dem i arbetet med att strama 
upp forskarutbildningen. Från höstterminen 2019 är han delvis tjänstledig för att upprätthålla en 
professur i St. Gallen.28

Patrik Aspers tillträdde alltså den professur som Torgny T. Segerstedt hade innehaft. För att 
uppmärksamma sin företrädare anordnade han ett seminarium tillägnat Segerstedt i maj 2015. 
Det ägde rum i Humanistiska fakultetens rum i Universitetshuset. Peter Sohlberg, professor i 
Trondheim och doktor från Uppsala, föreläste om Segerstedt och hur ämnet sociologi konstitue- 
rades och institutionaliserades vid institutionen. Peter Sohlberg framhöll Segerstedts breda teore-
tiska perspektiv, men också den vikt han lade vid samhällsnytta och inte minst hans kamp för det 
fria universitetet. Sonja Calais van Stokkom, som varit mångårig studierektor vid institutionen, 
och Jan Trost, professor emeritus, berättade om sin tid vid institutionen och egna erfarenheter av 
Segerstedt. Seminariet videoinspelades och kan nås via länken https://media.medfarm.uu.se/play/
video/5109.

Efter Mats Franzéns pensionering år 2015 erhölls professuren i bostads- och urbansociologi, 
placerad vid Institutet för bostads- och urbanforskning, år 2017 av Miguel Martínez, doktor vid 
Santiago de Compostela-universitetet i Spanien. Han kom närmast från City University i Hong 
Kong, där han var associate professor. Liksom sina företrädare har även han 20 procent av sin verk-
samhet förlagd till Sociologiska institutionen.

Under perioden har fyra universitetslektorer befordrats till professorer: Karin Barron (2011), som 
därefter lämnade institutionen för Institutionen för socialt arbete i Göteborg, först som lektor och 
därefter professor, Ilkka Henrik Mäkinen (2013), Hannah Bradby (2013) samt Tora Holmberg 
(2015), som är den enda av de tre senare som disputerat vid institutionen. 

LEKTORER, BITR ÄDANDE LEKTORER OCH POSTDOKTORER I  
SOCIOLOGI

Pensionsavgångarna har medfört att tio nya universitetslektorer i sociologi har anställts tillsvidare 
(se Förteckning 5). Under den första delen av perioden anställdes Michael Allvin, i sociologi 
med inriktning mot arbetsliv och organisation (2010), Fredrik Palm (2010), Tor Larsson (2010), 
Elin Thunman med inriktning mot socialpsykologi (2012), Ilkka Henrik Mäkinen (2013 med 

28  Patrik Aspers begärde avsked från professuren våren 2021.
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inriktning mot kvantitativa metoder, Hannah Bradby (2013), samt Tora Holmberg (2014). De tre 
senare har som nämnts befordrats till professorer. Vid IBF erhöll Susanne Urban (2014) ett lek-
torat i sociologi med 20 procents tjänstgöring vid Sociologiska institutionen. Av dessa har endast 
Tor Larsson, Fredrik Palm och Tora Holmberg disputerat i Uppsala, medan de övriga kommer 
utifrån. Några år senare tillkom ytterligare lektorat i sociologi, som erhölls av Fredrik Movitz 
(2018), docent, med inriktning mot arbetsliv och organisation, Reza Azarian (2019), docent, med 
inriktning mot socialpsykologi samt Miia Bask (2019), docent, med inriktning mot kvantitativa 
metoder (se Förteckning 5). Alla tre har disputerat vid andra universitet. 

Dessutom lyste institutionen ut ett biträdande lektorat i sociologi, där innehavaren enligt Hög-
skoleverkets beslut från år 2017 ska befordras till lektor efter ansökan om på förhand uppfyllda 
krav uppfylls. Anställningen som biträdande lektor kan innehas 4-6 år med möjlighet till två års 
förlängning. Lektoratet erhölls av Stina Bergman Blix (2017–2021) som befordrades till lektor 
2020. Hon kommer från Stockholm, där hon tidigare antagits som docent.

Vid IBF fanns en forskarassistent, Dominika Polanska, 2016–2020, knuten till Sociologiska 
institutionen till 20 procent. Sociologiska institutionen har under perioden 2010−2019 haft åtta 
postdoktorer i sociologi: Ugo Corte, Liubov Borisova, Greti-Iulia Ivana, Magdalena Kania, Alexan-
der Dobeson, Sebastian Kohl, Henrik Fürst samt Alexandra Macht. (Se Förteckning 6.)

För socionomprogrammet som startade år 2008 anställdes några nya lektorer i sociologi med 
inriktning mot socialt arbete, dvs. innan Centrum för socialt arbete (Cesar) tillkom. Kari Jess 
anställdes år 2011 men slutade efter några år för att tillträda en annan tjänst. Katarina Hjertner 
Thorén erhöll ett lektorat år 2011 och stannade drygt ett år för att därefter övergå till forskning. 
Ulla Hellström Mühli anställdes år 2012 med inriktning mot socialgerontologi och gick i pension 
några år senare. Lucas Gottzén som var docent i socialt arbete innehade ett lektorat under ett år 
men valde att lämna institutionen. (Se Förteckning 5.)

Socionomprogrammet var i inledningsskedet inte helt problemfritt. Institutionen hade svårt 
att få personal utbildad i socialt arbete, vilket bland annat hängde ihop med att det inte fanns 
någon forskarutbildning knuten till programmet. Socionomprogrammet hade inte bara problem 
med att erhålla och behålla lärare. Både studenterna och Högskoleverket avgav kritiska synpunk-
ter på programmet. Till slut blev det en fråga om programmet skulle läggas ned eller inte. Sandra 
Torres engagerade sig mycket för att Socionomprogrammet skulle bli kvar vid institutionen.  
År 2018, under Ilkka Henrik Mäkinens prefektskap,  blev bildandet av Cesar verklighet.

CENTRUM FÖR SOCIALT ARBETE (CESAR)

Både universitetsledningen och fakulteten fattade slutligen ett beslut om att genomföra en 
kraftig satsning på socionomprogrammet samt en helt ny forskarutbildning i socialt arbete. Det 
skulle även möjliggöra för Uppsala universitet att genomföra en socionomutbildning på Campus 
Gotland. Som redan nämnt inrättades vid Sociologiska institutionen Centrum för socialt arbete 
(Cesar) den 1 januari 2018. Året sammanföll med Socionomprogrammets 10-årsjubileum, som 
ägde rum under hösten. Båda händelserna firades med öppna föreläsningar under hösten 2018.

Cesar är en centrumbildning med hög grad av självständighet med en egen styrelse och egen 
budget samt egna uppdrag i fakultetens verksamhetsplanering men lyder i övrigt under Sociol-
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ogiska institutionens prefekt.* Cesar har en egen ledningsgrupp och en föreståndare, Siv-Britt 
Björktomta, filosofie doktor i socialt arbete, som har en föreståndardelegation. 

Universitetets satsning innebar i inledningsskedet, förutom en professur i socialt arbete, även 
lektorer samt forskarutbildning i socialt arbete och medel för doktorandtjänster. Därmed inrätta- 
des Uppsala universitets första professur i socialt arbete år 2018. Den innehas av Stefan Sjöström, 
filosofie doktor vid tema Kommunikation vid Linköpings universitet (1997) där han hade 
Uppsalasociologen Elisabet Näsman som handledare. I samband med professorsutnämningen 
lämnade han Institutionen för socialt arbete i Umeå, där han var lektor. Samma år anställdes 
först två biträdande lektorer i socialt arbete: Stina Fernqvist och Anna Olaison och därefter fem 
tillsvidareanställda universitetslektorer i socialt arbete (Siv-Britt Björktomta, Daniel Nilsson Ranta, 
Maritha Jacobsson, docent, samt Ann-Sofie Bergman  och Clara Iversen, se Förteckning 5) samt 
några korttidsförordnade lektorer i väntan på tillsättning. Av intresse är att två relativt nydis-
puterade Uppsalasociologer, Clara Iversen och Stina Fernqvist, i detta inledningsskede fick ett 
universitetslektorat respektive ett biträdande lektorat, medan de övriga har disputerat vid andra 
universitet. 

Ett år senare fanns också en postdoktor i socialt arbete bekostad av medel från Forskningsrådet 
för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Elin Nilsson (se Förteckning 6). De två första doktoran-
derna anställdes hösten 2018. År 2019 var antalet doktorander fem. Cesar har även en grupp 
gästlärare som är socionomer som arbetar deltid (15-20 procent) med undervisning på de profes-
sionsspecifika kurserna Personlig och professionell utveckling (PPU) och Handledd verksam-
hetsförlagd utbildning (H-VFU). Bland gästlärarna ingår även en dramapedagog.

TEKNISK-ADMINISTR ATIV PERSONAL

På TA-sidan har nya uppgifter och nya behov tillkommit, och det har skett flera nyrekryteringar 
under 2010-talet. Efter Cesars tillkomst år 2018 är TA-personalen gemensam för den verksamhet 
som bedrivs på institutionen, varvid det tillkommit ytterligare arbetsuppgifter. 

Helena Olsson anställdes som administrativ samordnare från 2010. Strax därefter anställdes 
Emma Hansen Dahlqvist som personalsamordnare. Hon lämnade senare institutionen för annan 
anställning. Så småningom har hon efterträtts av Sofia Englund, HR-generalist och HV-
FU-samordnare, vilket innebär att hon organiserar handledd verksamhetsförlagd utbildning på 
socionomprogrammet. Institutionen har återigen en kursadministratör och tillika webbansvarig 
från år 2017, Ylva Nettelbladt (fil.lic. i sociologi 2019). Rasmus Axner är administrativ assistent 
från 2015. Under större delen av perioden har Ulrika Söderlind varit ekonomiadministratör. 
Behoven på den ekonomiadministrativa sidan ökade snabbt under detta årtionde och år 2018 
anställdes Karolina Thunberg (nu Gyllenspetz) som ekonomiadministratör och år 2019 Frida 
Gårdenknut som ekonom och Henrik Karlsson som vikarierande ekonomiadministratör. 

På studievägledarsidan anställdes Annica Ericsson år 2011 vid sidan av Katriina Östensson,  
sedan institutionen övertog ansvaret för PA-programmet (personal och arbetslivsfrågor). De erhöll 
något olika ansvarsområden. Annica Ericsson var administrativ programsamordnare för PA- 

* I maj 2021 fick Cesar en ny, interimistisk instruktion enligt vilken föreståndaren är direkt underställd dekanus, med en delegation snarlik 
prefektens. Den interimistiska instruktionen gäller i samband med att hela Cesars verksamhet utvärderas (red.anm.)
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programmet, samt för sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal. Katriina 
Östensson ansvarade för kurser i sociologi, socialpsykologi, socionomprogrammet, masterpro-
grammet och samhällsvetenskap. 

FORSKNING OCH FORSK ARUTBILDNING

Sociologi

I den utvärdering som Uppsala universitet genomförde 2010–2011, KoF11, fick institutionen 
mycket kritik av expertpanelen. Panelens omdöme var att institutionen hade för låg grad av 
organiserat ansvar för forskningen från professorernas sida. Den socialgerontologiska forskning-
en framhölls dock återigen, liksom forskningen om handikappfrågor. Det vi själva sett som en 
mångfasetterad och pluralistisk miljö bedömdes som splittrad och fragmentiserad. Dessutom 
anmärktes även på att institutionen hade för få tillsvidareanställda lärare på grund av pensionsav-
gångar och långdragna rekryteringsprocesser.

I den doktorandenkät som genomförts år 2009 inom fakulteten hade det dessutom fram-
kommit att institutionens doktorander var mindre nöjda med sin situation än fakultetens övriga 
doktorander. Under decenniets första år noterades också en hög andel långtidssjukskrivna dok-
torander. I november 2011 inkom även ett brev till prefekten underskrivet av 33 doktorander och 
nydisputerade, där de framhöll olika brister i doktorandernas arbetsförhållanden.

En del åtgärder genomfördes av de nytillträdda professorerna för att förbättra forskningsorga- 
nisationen och strama upp forskarutbildningen. Rafael Lindqvist som blev studierektor för 
forskarutbildningen inledde sin verksamhet med att ha personliga möten med samtliga doktoran-
der. För att förbättra handledningen beslutades år 2011 att varje handledare bör ha minst två 
doktorander, och dessutom anbefalldes veckovisa möten för information och fortlöpande uppföl-
jning. Det beslutades vidare att varje doktorand skulle ingå i en forskargrupp, som även skulle 
inkludera disputerade forskare från institutionen. Seminarierna skulle vara öppna för alla och 
annonseras i förväg. Inledningsvis konstituerades tre forskargrupper med benämningarna Välfärd 
och livslopp, Intersektionella studier, Identitet och ordning och efter ytterligare något år Utsatta barn-
domar. Det betydde att de tidigare s.k. hemseminarierna inriktade på åldrande respektive funk-
tionshinder upplöstes. En strategiplan för forskning för åren 2012−2015 presenterades år 2012. 

Förändringsarbetet medförde att Sandra Torres fick i uppdrag att förnya avhandlingskursen. 
Den ändrades år 2015 till en Introduktionskurs, som fortfarande ges och som under hennes led-
ning pågår hela första läsåret. Efter en termin ska en avhandlingsskiss föreligga och diskuteras, 
och efter revidering ska den resultera i en genomförbar teoretisk/empirisk forskningsplan, ett s.k. 
first-year-paper, som seminariebehandlas i slutet av andra terminen. Det betyder att forskarut-
bildningen redan från början inriktas på avhandlingsarbetet, till skillnad från de första åren, då 
avhandlingsarbetet sköts på framtiden.

För att få en rimligt stor ”nybörjargrupp” av doktorander beslutade FUN om antagning av 
doktorander vartannat år från och med år 2015. Huvudhandledare utses först efter 6-12 månaders 
anställning, då forskarutbildningens introduktionskurs är avklarad. Samma år beslutades att även 
en handledarhandbok, förutom doktorandhandboken, ska färdigställas. Båda finns sedan år 2015 
på både engelska och svenska. En ny utvärdering ägde rum år 2017, KoF17, varvid bedömarna 
ansåg att det hade skett en betydlig förbättring sedan föregående utvärdering. 
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Antalet obligatoriska kurser i forskarutbildningen fastställdes år 2014 till sex motsvarande 
52,5 hp: Avhandlingskurs, 2 terminer (15 hp), Constructing and Applying Theory (7,5 hp), Kvanti-
tativ metod (7,5 hp), Kvalitativ metod (7,5 hp), Socialpsykologi (7,5 hp) och Vetenskapsteori (7,5 
hp). Något år senare ändrades benämningarna för kurserna Constructing and Applying Theory och 
Socialpsykologi till Sociologisk teori 1 och Sociologiskt teori 2, där den senare ska inkludera  
socialpsykologi. Tanken är att merparten av de obligatoriska kurserna ges under första doktorand- 
året. Därutöver kan doktoranden välja andra kurser motsvarande 22,5 hp. Halvtidsseminariet och 
slutseminariet kvarstod.

Från FUNs sida kom år 2012 ett förslag om att en beredningsgrupp i forskautbildningsfrågor 
skulle kunna utgöra ett alternativ till FUN. Från och med höstterminen 2014 fick doktorandernas 
representanter närvarorätt under vissa punkter vid Handledarkollegiet för att deras synpunkter 
ska kunna tas till vara. Under senhösten 2016 lades FUN ned, åtminstone temporärt, för andra 
gången. Institutionsstyrelsens delegationer till FUN återgick därmed till styrelsen.

En förbättring för doktoranderna var att expenskontot höjdes från år 2018 från 25 000 kr till 
32 000 kr under doktorandtiden. Det gäller även doktoranderna i socialt arbete. Det är dock inte 
helt klart om institutionen ska betala för kurser som hålls vid andra institutioner. Det skulle i så 
fall innebära en generösare inställning än vad som beslutades när expenskontot infördes. 

Socialt arbete

Forskarutbildning i socialt arbete vid Cesar inrättades höstterminen 2018 med rekrytering av två 
doktorander. År 2019 var antalet doktorander fem. Utbildningen består enligt studieplanen dels 
av kurser om totalt 75 högskolepoäng, dels av ett självständigt avhandlingsarbete motsvarande 165 
högskolepoäng. För de kurser som i studieplanen omnämns som ”obligatoriska” gäller:
• Kursen Social work as a research discipline räknas som en ”allmän kurs i socialt arbete” 
• Kurser i metod och vetenskapsteori: kursen i vetenskapsteori, liksom en kvalitativ och en 

kvantitativ metodkurs, läses tillsammans med doktorander i sociologi. 
• Kursen Akademiska färdigheter: skrivande, muntlig presentation och kollegial återkoppling exami-

neras löpande under hela doktorandtiden utifrån aktiviteter som aktualiseras under doktoran-
dens avhandlingsprojekt

• Utöver dessa ska en ”allmän kurs i socialt arbete” samt ytterligare en metodkurs läsas. Dessa 
kan läsas inom ramen för den nationella forskarskolan i socialt arbete (RSSW), vid andra 
institutioner eller lärosäten, eller som tillfälligt erbjudna kurser vid institutionen. Detsamma 
gäller de kurser omfattande 22,5 hp som i den allmänna studieplanen omnämns som ”Valfria”.

Utbildningen bedrivs i samarbete med forskarutbildningen i sociologi, vilket innebär att doktorander 
i sociologi och socialt arbete ofta går kurser tillsammans och deltar i gemensamma seminarier. 
Doktoranderna i socialt arbete deltar i de befintliga forskargrupperna vid institutionen. Cesar är 
också del i den Nationella forskarskolan i socialt arbete. Den nationella forskarskolan ger mer spe-
cialiserade forskarutbildningskurser och ger deltagande doktorander möjligheter att möta forskare i 
socialt arbete från hela landet och vidga sina nätverk inom fältet. 
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LICENTIAT- OCH DOKTORSEX AMINA

Under perioden 2010−2019 har två personer avlagt licentiatexamen, en kvinna och en man (se För- 
teckning 9). Antalet disputerade för doktorsexamen uppgår till 39, vilket är märkbart färre än 
under föregående decennium och framför allt i jämförelse med 1990-talet. Toppåren detta decen-
nium är 2014 och 2015 med sju disputerade respektive år. Antalet män är 13 och antalet kvinnor 
26, dvs. dubbelt så många kvinnor som män (33 procent i jämförelse med 67 procent). Om det är 
fråga om ett trendbrott eller en tillfällig avvikelse får framtiden utvisa. Antalet med icke-svensk 
bakgrund är åtta, dvs. ungefär en femtedel, vilket är ungefär samma andel som föregående decen-
nium, men betydligt lägre än tidigare. Däremot är det fler som publicerar sitt arbete på engelska, 
20 personer, 51 procent, vilket betyder att alltfler svenskspråkiga doktorander väljer att skriva på 
engelska. Även detta årtionde har ett flertal olika temans behandlats, som arbete, organisation, 
integration, boendefrågor, etnicitet, flyktingskap, feminism, våld, skola, miljöfrågor, religion, 
intimitet och relationer. (Se Förteckning 8.) 
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Dubbelläsarens roll – en följetong 
1975−2017

Efter införandet av forskautbildningen 1969 har den av institutionen skapade dubbelläsaren och 
dess roll varit uppe till diskussion i över 40 år. I forskarutbildningens inledningsskede var dokto- 
randens handledare även examinator och satt i betygsnämnden. Eftersom några av de tidigare 
disputationerna av olika skäl hade väckt kritik, fattade institutionen år 1975 ett beslut om att 
avhandlingsmanus skulle bedömas av ytterligare en person utöver handledaren, en så kallad 
dubbelläsare, innan det sändes för tryckning. Dubbelläsarens roll preciserades några år senare, 
år 1979, genom att det klart utsades att dubbelläsaren tillsammans med handledaren skulle avgöra 
manuskriptets ”släppbarhet” å Handledarkollegiets vägnar. Det skulle således inte bara vara fråga 
om en uppgift pro forma. 

Ett förhållande av betydelse var en ändring i högskoleförordningen (SFS 1984:705), varigenom 
kraven på opponent och betygsnämndens sammansättning ändrades, 15 år efter att utbildningen 
infördes. Framför allt ifrågasattes handledarens roll i betygsnämnden. Företrädare för ämnet från 
annat universitet diskuterades som ett alternativ. Tidigare hade också opponenten många gånger 
hämtats ur det egna kollegiet på institutionen och några krav på att vara docent förelåg inte. Att 
ha en intern opponent sågs inte längre som lämpligt. Opponenten borde dessutom helst vara 
minst docent. De införda nya bestämmelserna om betygsnämndens utseende var
• En betygsnämnd ska bestå av tre eller fem ledamöter. Flertalet ledamöter ska utses bland 

lärarna vid den institution som den studerande tillhör. Minst en bör utses bland lärare vid 
annan fakultet eller vid annat universitet. Nämnden utser ordförande inom sig. Handledare 
ska vara närvarande och delta i överläggningarna men får inte delta i beslutet. Opponenten 
har rätt att närvara och delta i överläggningarna men inte i beslutet. 

Beslut om betygsnämnd med tre ledamöter preciserades året därpå, 1985: 
• Två företrädare för ämnet, varav en från ett annat universitet, samt en tredje från en annan 

disciplin inom den egna fakulteten. Handledaren ska vara närvarande och opponenten får 
vara närvarande. De får båda delta i diskussionen, men ej i beslutet. 

Den senare modellen med tre ledamöter är den som Samhällsvetenskapliga fakulteten använder i 
normalfallet. Regeländringen medförde för institutionens del att dubbelläsaren fick ersätta hand-
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ledaren som institutionens representant i betygsnämnden, vilket sågs som okontroversiellt från 
institutionens sida. Först några år senare diskuterades konsekvenserna av just det beslutet.

För att undvika att dubbelläsaren skulle få en handledarroll, vilket ofta skedde, fastslog Hand- 
ledarkollegiet år 1996 att dubbelläsaren ska läsa manus inför slutseminariet och framföra sina 
synpunkter till handledaren, inte direkt till doktoranden. Därmed såg man det som problemfritt 
även fortsättningsvis för dubbelläsaren att sitta i betygsnämnden. Trots detta beslut fungerade 
dubbelläsaren ändå i vissa fall som en extra handledare. Handledarkollegiet förklarade därför år 
2002 att avtackandet av dubbelläsaren i förordet var olämpligt. Dubbelläsaren skulle dock fort-
farande kunna ingå i betygsnämnden enligt Handledarkollegiet, dock beroende på insats.

År 2007 kom återigen nya riktlinjer från Handledarkollegiet. Dubbelläsaren skulle ställa- 
minimikrav för avhandlingens släppbarhet men kunde även få komma med förslag på förändringar 
för att göra avhandlingen bättre. Det senare var dock inte ett krav. Efter doktorandens ändringar 
skulle dubbelläsaren återigen läsa igenom manus för att bedöma om det skulle släppas för dispu-
tation. Diskussionen var därmed inte slut. Tio år senare återupptogs den. Beslutet denna gång, år 
2017, blev att dubbelläsaren inte ska ingå i betygsnämnden. Därmed torde den mångåriga diskus-
sionen om dubbelläsarens roll i betygsnämnden vara över, åtminstone tills vidare. 
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”Coronaåret” 2020

INLEDNING

År 2020 präglades av pandemin covid-19. För att hindra smittspridning stängdes universitetet 
ned den 18 mars i den meningen att alla anställda uppmanades att arbeta hemifrån i så stor 
utsträckning som möjligt och för studenterna skulle undervisning, seminarier, m.m. ske digitalt 
via systemet Zoom. Detsamma gällde sammanträden och möten. Förändringarna påverkade 
situationen för både studenter, doktorander och lärare. För de undervisande lärarna innebar det 
en betydligt ökad arbetsbörda, eftersom de blev tvungna att förbereda digitala föreläsningar. Som 
exempel skulle en av lektorerna på kort tid förbereda 16 digitala föreläsningar samt en digital 
tentamen för över 100 personer. Institutionslokalerna ekade tomma. Social samvaro ersattes av 
digital samvaro. Det underlättades av att samtliga anställa hade tillgång till en bärbar dator. Res-
triktionerna skulle i inledningsskedet pågå under hela vårterminen, vilket därefter förlängdes till 
den 30 augusti. Förhoppningen var att man skulle kunna återgå till det normala till höstterminen. 
Så blev dock inte fallet. Smittspridningen ökade efter en relativt lugn sommar. Även under hösten 
har därför undervisningen till stor del varit digital och endast delvis campusbaserad, och detsam-
ma gäller sammanträden och andra möten. Det blev även ett beslut om förlängning för vårtermi-
nen 2021. Universitetsbiblioteken har dock varit öppna men med begränsade öppettider. 

För disputanderna har det blivit en annorlunda situation under pandemin. Det sedvanliga 
”spikfikat” med efterföljande mottagning på institutionen har utgått och ersatts av Zoom-möten, 
även om det i något fall skett utomhus för dem som vågat sig dit. Själva disputationerna har ägt 
rum i någon av universitetets lokaler med respondenten på plats samtidigt som akten också skett 
via Zoom. Opponenten har i något fall deltagit på plats, i andra via Zoom. Detsamma gäller även 
betygsnämnden. Ljudet via Zoom har varierat, men det har i stort sett fungerat bra för de fåtaliga 
åhörarna på plats. Den egna privata festen på kvällen har ersatts av andra former. En ytterligare 
effekt av coronapandemin för de nydisputerade doktorerna var att vårpromotionen inställdes helt. 
Den förlades i stället till den 13 november i förhoppning om att den skulle kunna ske på sedvan-
ligt sätt. Eftersom antalet sjukdomsfall ökade kraftigt under hösten inställdes ceremonin med 
kort varsel några dagar innan den skulle ha ägt rum. 
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Även mer informella möten har skett digitalt via Zoom. Som exempel har prefekten Sandra 
Torres ordnat digitalt fredagsfika för dem som var intresserade, Cesar ordnade måndagsfika, 
utbildningssamordnaren Katriina Östensson hade möten med studenter, och doktoranden Mai 
Lundemark initierade en arbetsgrupp för alla skrivande personer, inte bara doktoranderna, där 
man skulle kunna diskutera det som kunde vara aktuellt. Även om det under senare år varit 
legitimt på Sociologiska institutionen att arbeta hemifrån, har alltså arbetslivet förändrats till 
stora delar och kanske särskilt för dem med ansvar för undervisning och examination, men också 
för dem som disputerat samt för studenterna. 

Coronaepidemin har även drabbat Erasmusutbytena, genom att några av de inkomna studen-
terna har känt sig föranlåtna att avbryta studierna. Även två postdoktorer som varit utomlands 
har avbrutit sina studier och återvänt till Sverige. Antalet Erasmusstudenter från andra länder har 
inte varit så många, eftersom institutionen inte ger utbildning på engelska i så stor omfattning. 
Det påverkar även antalet studenter som kan åka utomlands från Uppsalainstitutionen, eftersom 
avtalen mellan universiteten bygger på reciprocitet. Antalet kan dock uppgå till 2-4 per år. De är 
inte så många, men coronasituationen har i betydande grad påverkat deras studier.

Under höstterminen genomfördes en medarbetarenkät bland institutionens anställda genom 
företaget Quicksearch. Resultatet redovisades för de anställda i november genom företagets power 
points. Sammanfattningsvis uppvisade enkäten ett gott resultat ifråga om bland annat ledarskap 
och organisation. Det framkom även att det fanns en förbättringspotential inom vissa områden. 
Enkätresultatet ligger till grund för institutionens fortsatta arbete för en god arbetsmiljö.

ADMINISTR ATIVA FÖR ÄNDRINGAR OCH PERSONALFÖR ÄNDRINGAR

Under året har många förändringar skett på det administrativa området. Under våren fattades 
beslut om nya titlar för tre personer: Helena Olsson, som varit administrativ samordnare, blev 
administrativ chef för institutionen och Katriina Östensson, tidigare studievägledare, blev 
utbildningssamordnare. Även Annica Eriksson, tidigare studievägledare, skulle bli utbildnings-
samordnare. Hon avled dock den 10 juni 2020 efter en kort sjukdomsperiod. Under årens lopp 
har många av tidigare anställda avlidit men inte någon hittills, som varit i aktiv tjänst. Det ställde 
medarbetarna på institutionen inför en helt ny situation, dessutom under pågående coronakris.

Tillfällig ersättare för Annica Eriksson blev Nils Öberg i avvaktan på tillsättning av en ny 
studievägledare. Senare under terminen blev han tillsvidareanställd som administratör. Det 
har också skett några nyanställningar. Ulrika Söderlind, ekonomiadministratör, gick över till 
Institutionen för fysik och astronomi. Henrik Karlsson blev under hösten vikarierande ekonom. 
Sara Eklund har en tidsbegränsad anställning under HR-generalisten Sofia Englunds deltids-
föräldraledighet. Därutöver har det funnits några personer med kortare anställningar.

Ilkka Henrik Mäkinen avslutade sitt förordnande som prefekt och ersattes av Sandra Torres 
den 1 september. Sandra efterträddes på posten som ordförande för professorskollegiet av Hannah 
Bradby. Som studierektor för forskarutbildningen efterträddes Hannah i sin tur av två studie- 
rektorer, Miguel Martínez och Ann-Sofie Bergman, som tillsammans ansvarar för både sociologi 
och socialt arbete. Tora Holmberg som varit prodekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten blev 
utsedd till vice rektor för det Humanistiskt-Samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet från och 
med höstterminen.
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På grund av prefektposten har Sandra Torres slutat som ordförande för forskargruppen 
Välfärd och livslopp, som hon startade för ungefär 10 år sedan tillsammans med Rafael Lindqvist 
och lett på ett mycket uppskattat sätt. Hon blev vederbörligen avtackad av deltagarna, bland annat 
med många personliga brev. Ny ordförande blev Hannah Bradby, som under hösten har haft 
forskaren Marie Sepulchre som medhjälpare.

N YA UTBILDNINGAR

Förutom enstaka kurser i sociologi, socialpsykologi och ämnet arbete, organisation och personal 
(AOP) ansvarar institutionen för PA-programmet och socionomprogrammet samt medverkar 
vid flera andra programutbildningar, såsom psykologprogrammet, samhällsvetarprogrammet, 
samhällsplanerarprogrammet samt lärarprogrammet, där andra institutioner har huvudansvaret. 
Under höstterminen 2020 har institutionen startat en ytterligare programutbildning, Sociologipro-
grammet.

Sociologiprogrammet är ett treårigt program på 180 hp, som samlar sociologin vid olika 
institutioner vid Uppsala universitet i syfte att åstadkomma en ökad professionalisering av 
sociologiämnet. Programmet inbegriper utbildningssociologi och samverkar med en rad ämnen, 
såsom historia, litteraturvetenskap, religionsvetenskap, ekonomisk historia, etnologi, idé- och 
lärdomshistoria och ska ge tydliga ingångar till pågående forskning i sociologi vid universitetet. 
Programmet möjliggör även specialisering mot litteratursociologi, religionssociologi, politisk 
och ekonomisk sociologi etc. Programmet inleddes första terminen, höstterminen 2020, med en 
grundkurs i sociologi och socialpsykologi och följs termin 2 av utbildningssociologi. Det finns 
även valbara kurser och möjligheter till utbytesstudier och praktik. Den sista och sjätte terminen 
sker ett val mellan sociologi och utbildningssociologi. Det innebär, liksom de övriga programmen, 
ett institutionaliserat samarbete med flera andra institutioner inom det Humanistiskt-Samhälls- 
vetenskapliga vetenskapsområdet. 

Sedan tidigare har institutionen ansvarat för Magisterprogrammet i samhällsvetenskap med 
inriktning mot sociologi. Under höstterminen 2020 startade Cesar också ett Masterproggram i 
samhällsvetenskap med inriktning mot socialt arbete. Från höstterminen 2021 ska enligt rektorsbeslut 
Cesar även ansvara för ett socionomprogram på Campus Gotland.

FLER ANSTÄLLDA LEKTORER

Ett ökat kursutbud innebär också ett ökar behov av undervisande lärare. Cesar har under år 2020 
anställt tre tillsvidare lektorer, Linn Egeberg Holmberg, docent Kristina Engwall och docent Kata-
rina Alexius (se Förteckning 5). Marie Flinkfeldt blev biträdande lektor (se Förteckning 6). Både 
Marie Flinkfeldt och Linn Egeberg Holmberg har disputerat i sociologi vid institutionen för bara 
några år sedan. Genom tillkomsten av Cesar har således några av Sociologiska institutionens 
nyblivna doktorer kunnat erbjudas tillsvidareanställningar. Cesar har också några tidsbegränsade 
lektorat. De adjungerade lärarna inom kursen Personlig och Professionell utveckling (PPU) samt 
den handledda verksamhetsförlagda utbildningen (H-VFU) har utökats och består hösten 2020 
av åtta verksamma socionomer och en dramapedagog. Efter tre år har alltså Cesar åtta universi-
tetslektorer och tre biträdande lektorer.
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För sociologiämnet har detta år tillkommit tre nya lektorer på tidsbegränsade förordnanden 
väntan tillsättningar. Stina Bergman Blix, som innehade ett biträdande lektorat blev befordrad 
till tillsvidareförordnad lektor den 1 juni 2020. I sociologi är antalet universitetslektorer för  
närvarande sex samt tre befordrade professorer, och några nya lektorer väntas tillträda efter års- 
skiftet. Cesar har för närvarande en professor, medan ämnet sociologi har flera.

Om man ser till antalet anställda på institutionen har det växlat under de senaste 25 åren. Det 
har skett en ökning efter det att Cesar till kommit och de anställda uppgick år 2020 till omkring 
80 och uppgår till ungefär samma antal som under mitten av 1990-talet. Däremellan har det varit 
en viss minskning.

FORSKNINGS- OCH FORSK ARUTBILDNINGSFR ÅGOR

Genom förändringar i högskoleförordningen har rektor fattat några nya beslut. Ett av dem avser 
nya riktlinjer för forskarutbildningen som gäller både befintliga och nya doktorander. De innebär 
bland annat att utbildningsbidragen avskaffas helt och att det tillkommit skärpta regler för hur 
stipendiefinansiering av doktorander ska hanteras. Ett annat beslut är att god forskningssed och 
etikprövning ska tillgodoses i utbildningen på forskarnivå och betonat handledarens ansvar för 
detta. På institutionsnivå har Sandra Torres, Stefan Sjöström och Susanne Urban uttryckt intresse 
att ingå i en grupp för att utveckla etikundervisningen vid institutionen. Det lär även komma nya 
riktlinjer för utseende av opponent och betygsnämnd.

Ett mer närliggande problem är att fakultetsmedlen för doktorandtjänster har minskat på 
grund av få disputationer under åren 2016−2018. Det betyder samtidigt att antalet disputationer 

Tora Holmberg, vicerektor. (Iförgrunden rektor Eva Åkesson) (foto: Bildbanken, Uppsala universitet) 
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inte minskat i samma omfattning vid övriga ämnen inom fakulteten. Den dåvarande prefekten 
Ilkka Henrik Mäkinen föreslog därför under våren 2020 att forskarna skulle ansöka om projekt-
medel för att kunna finansiera ytterligare doktorandtjänster. Det är ett i stort sett likalydande 
förslag som diskuterades i Handledarkollegiet  för närmare 20 år sedan, år 2001.

Det har med tiden tillkommit nya forskargrupper, medan andra har försvunnit. De som fanns 
angivna för år 2020 på institutionens hemsida var Välfärd (vetenskapliga ledare Hannah Bradby 
och Sandra Torres), Culture Matters Group (vetenskaplig ledare Tora Holmberg), The Uppsala 
Laboratory of Economic Sociology (vetenskaplig ledare Reza Azarian), Emotion-Justice-Interaction 
(vetenskapliga ledare Stina Bergman Blix och Stefan Sjöström) och Urban Sociology Research 
Group (vetenskaplig ledare Miguel Martínez). Vid sidan om Högre seminariet har ytterligare ett 
seminarium tillkommit, ”Att identifiera sociologins nuvarande läge”, på initiativ av Thomas  
Coniavitis, som delar sin tid mellan Grekland och Sverige. Det följs främst av pensionerade 
sociologer som tidigare disputerat vid institutionen men även av några yngre forskare.

En fråga som varit aktuell är fortfarande olöst: Professuren efter Rafael Lindqvist är fortfarande 
vakant. Institutionen har som nämnts önskat få den konverterad till en professur i allmän sociologi. 
Det senaste är att det ska ske en dialog med fakulteten i detta ärende.

Ämnet socialt arbete fick sin första antagna docent, Anna Olaisson, under föregående år, 2019. 
Det högtidlighölls genom att hon höll en föreläsning för institutionens anställda i januari 2020. 

Under året har fyra personer disputerat i sociologi, samtliga under höstterminen, en man och 
tre kvinnor (se Förteckning 8). Med dessa fyra disputerade har institutionen i samband med 
utgången av år 2020 totalt 211 disputerade för doktorsexamen efter det att forskarutbildningen 
infördes. Tillsammans med de åtta som disputerat för graden blir det 219 doktorer. Det bör 
noteras att disputationer i socialt arbete ännu inte har ägt rum ännu, eftersom forskarutbildningen i 
ämnet är nyinrättad.

• • •

Av samtliga 211 doktorsavhandlingar för doktorsexamen som skrivits från år 1971 fram till och 
med år 2020 är 57 procent skrivna på svenska, 41 procent på engelska och knappt 2 procent på 
annat språk som tyska och norska. Författarna till majoriteten av avhandlingar skrivna på engelska 
har en icke-svensk bakgrund, och den andelen var något större under de första decennierna än 
senare, vilket tyder på att andelen med svenska som modersmål som skriver på engelska har ökat 
något på senare tid. Det kan delvis sammanhänga med att fler än tidigare skriver sammanlägg-
ningsavhandlingar, som baseras på artiklar i vetenskapliga tidskrifter, men även med att de 
svenskspråkiga som skriver på monografier engelska har ökat.

Som framgår av Förteckning 8 uppvisar institutionens avhandlingar över åren ett brett spektrum 
av ämnen med många intellektuella infallsvinklar. Studierna har gjorts utifrån funktionalism, 
marxism, systemteori, symbolisk interaktionism, feministisk sociologi, intersektionalitet, post- 
kolonialism och transcendental gerontologi. De har främst gällt samhällsklasser, välfärden, familj 
och sexualitet, immigration, etnicitet och diskriminering. Kvantitativa och kvalitativa metoder 
har använts och frågor om ontologi och epistemologi har behandlats. 
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Med anledning av det kommande 75-årsjubileet har Tom Burns uttryckt följande:
For what is a small department by international standards, Uppsala’s Sociologiska 
institution developed and maintained a very international and interdisciplinary profile. 
Now, as it approaches its 75th Birthday, it can stand proud and confident of continuing 
its achievements, even among much larger and richer departments in Sweden and the 
bigger world.

Det finns dock även andra uppfattningar inom institutionen. Av intresse i detta sammanhang, 
även om den uppgiften ligger utanför år 2020, är att i den senaste QS-rankningen av universitets- 
ämnen, QS World University Rankings by Subject 2021 ligger sociologin vid Uppsala universitet 
på plats 66 av sociologiinstitutioner i världen. Endast Stockholm i Sverige ligger på bättre plats. 
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Forskarutbildningens utfall 1947−2020

Ett av forskarutbildningens resultat visar sig i antalet disputerade samt hur många av dem som 
senare blivit professorer. Andra sätt att se på resultat är t.ex. hur innehållet i avhandlingarna har 
tagits emot och/eller vilken nytta forskningen har åstadkommit. Det senare är en forskningsupp-
gift, som inte är föremål för denna historik. Jag har begränsat mig till forskarutbildningens resul-
tat genom antal disputerade över åren och hur många av dem som blivit professorer. Därutöver 
ger jag en översikt av antalet antagna docenter, som också utgör ett kvalitetsmått och som bidrar 
till fakultetens resursfördelning till institutionerna. 

FORSK AREX AMINA OCH BEFATTNING SOM PROFESSOR 

Översikten utgår från tre olika slags avhandlingar: gradualavhandlingarna som ledde till doktors- 
grad, avhandlingarna som leder till doktorsexamen samt de äldre licentiatavhandlingarna som  
mer eller mindre jämställdes med avhandlingarna för doktorsexamen. Det har, som redan fram- 
kommit, i några fall lett till att licentiaten har erhållit en professur. Även de nya licentiatavhand- 
lingarna omnämns för att ge en helhetsbild av institutionens forskarexamina, även om de i sig 
inte kan leda till en professur. Till kategorin professorer hör både de som erhållit befattningen 
genom utlysning och de som befordrats. Det finns dock ett förbehåll. Det har inte varit fullt 
möjligt att utröna vilka som eventuellt kan ha blivit professorer i andra länder än de nordiska med 
undantag för en i Grekland, en i Sydkorea och tre i olika afrikanska länder. Antalet professorer 
kan alltså vara något fler än de som redovisas.

Licentiater

Licentiatexamen enligt den äldre studieordningen upphörde år 1973. Under tiden från 1951, då 
den första licentiatexamen utfärdades fram till 1973, har 54 personer avlagt denna examen; 46 män 
och 8 kvinnor. Av dessa har fem personer senare disputerat för doktorsexamen och de ingår 
därför i kategorin disputerade nedan vid beräkningen av antalet professorer. Antalet som senare 
disputerat för graden uppgår till tio, varav sex vid Uppsalainstitutionen. Dessa sex ingår därför 
också i kategorin disputerade nedan; fyra har disputerat vid andra universitet eller annan insti-
tution. Dessa fyra (Bengt Rundblad, Inga Boëthius, Bengt Danielsson och Bengt Abrahamson) 
och de 38 som avlutat sina studier med licentiatexamen vid Uppsalainstitutionen utgör basen för 
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beräkningen för hur många som senare blivit professor av dem med den äldre licentiatexamen. 
Sammanlagt uppgår de till 42.

Nio av dessa 42 har senare blivit professorer i sociologi, dvs. 21 procent. Samtliga är män 
(doktorerna Bengt Rundblad och Bengt Abrahamsson, licentiaterna Bo Anderson, Hans L. 
Zetterberg, Johan Asplund, Sten Johansson, Sven Styrborn, Jan Ekecrantz och Kaj Håkanson). 
En av dessa blev kvar vid Uppsalainstitutionen, Kaj Håkanson, medan de övriga åtta innehaft 
befattningen vid andra lärosäten.

Totalt har 23 personer erhållit en licentiatexamen enligt senare studieordningar; 15 kvinnor 
och åtta män. Könsfördelningen är den motsatta i förhållande till licentiatexamen enligt den 
äldre studieordningen och även i förhållande till doktorsexamen. Licentiatexamen återuppstod 
som nämnts tidigare i ny form år 1984. I antal poäng värderades den till hälften av doktorsex-
amen. Nio personer avlade denna examen, fyra män och fem kvinnor (se Förteckning 9). Tre av 
dessa har senare disputerat för doktorsexamen och tillhör därför kategorin disputerade nedan. 
År 1994 ändrades licentiatexamen återigen. Totalt 14 personer har avlagt en sådan till och med 
år 2000, tio kvinnor och fyra män (se Förteckning 9). Av dessa har fyra senare disputerat för 
doktorsexamen, och även dessa fyra ingår i redovisningen för disputerade nedan. 

De disputerade

Möjligheten att avlägga doktorsgrad upphörde som framkommit år 1974. Åtta män har ernått 
denna examen vid institutionen. Se Tabell 1. Hälften av dem blev senare professorer, antingen 
efter utlysningsförfarande, konsistoriebeslut eller genom befordran. Tre har varit vid Uppsalain-
stitutionen (Ulf Himmelstrand, Birger Lindskog och Jan Trost) och den fjärde vid annat univer-
sitet (Georg Karlsson).

Trots svårigheter med både handledning och försörjning under forskarutbildningens första 
år disputerade totalt 33 personer för doktorsexamen under åren 1970−1979. Majoriteten var män, 
vilket framgår av Tabell 1. Den ökande andelen kvinnor på grundutbildningsnivå återspeglas 
alltså inte i antalet disputerade. Det skulle dröja. Av de 33 disputerade blev 12 senare professorer, 
36 procent, varav två kvinnor, antingen efter utlysning eller genom befordran. Se Tabell 1. Tre blev 
kvar vid Uppsalainstitutionen (Lars Tornstam, Gunhild Hammarström, Bo Lewin), medan ma-
joriteten innehade befattningen vid andra lärosäten eller institutioner (Göran Ahrne, Thomas 
Coniavitis, Björn Eriksson, Ted Goldberg, Lowe Hedman, Åke Sandberg, Haluk Soydan, 
Henrik Tham och Karin Tengvald). Karin Tengvald var den första disputerade kvinnan från 
Uppsalainstitutionen, som erhöll en professur. 

Under det följande decenniet 1980−1989 disputerade 35 personer, varav nio kvinnor. Mans-
dominansen kvarstod således. Drygt hälften av de disputerade, 19 personer, övervägande män, 
har senare blivit förordnade som professorer, antingen efter utlysning eller genom befordran  
(se Tabell 1). Fyra av dessa har varit vid Uppsalainstitutionen (Mårten Söder, Elisabet Näsman, 
Orlando Mella, Hedvig Ekerwald) och två vid IBF (Mats Franzén och Eva Sandstedt), medan 
övriga 13 är eller har varit vid andra lärosäten eller institutioner (Klas Borell, Torsten Björkman, 
Bert Danemark, Bengt Starrin, Britta Jonsson, Stina Johansson, Lars Udehn, Attle Midttun, 
Yohanan Stryjan, Vera Segreaus, Mecuria Bulcha, Beth Maina Ahlberg och Göran Brulin).  
”Exporten” av doktorer från institutionen i Uppsala som fått professurer är som framgår ganska 
betydande, även om det också kan finnas någon eller några ytterligare som inte längre bor i Sverige. 
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Under åren 1990−1999 skedde en betydande ökning av antalet disputerade i jämförelse med de 
föregående årtiondena, 54 personer. Se Tabell 1. Som framgår av tabellen var män fortfarande i 
majoritet, även om det hade skett en viss utjämning mellan könen. Av de 54 disputerade har 18 
personer senare blivit professorer, varav mer än dubbelt så många män som kvinnor, och samtliga 
vid andra lärosäten än Uppsala universitet (Håkon Leiulfsrud, Roine Johansson, Mats Ekström, 
Christine Roman, Rolf Lidskog, Dimitris Michalakis, Nader Ahmadi, Fereshteh Ahmadi, 
Masoud Kamali, Peter Sohlberg, Ola Agevall, Kerstin Jacobsson, Anders Bruhn, Karin Barron, 
Peter Öberg, Gloria Gallardo, Fred Hendricks och Olayide Oloyede).

TABELL 1. 
Antal disputerade relaterat till kön och senare befattning som professor

Disputerade Professorer

ANTAL MÄN KVINNOR ANTAL MÄN KVINNOR

Doktorsgrad

1947−1974 8 8 0 4 4 0

100% 50% 100% 100%

Doktorsexamen

1970−1979 33 27 6 12 10 2

82% 18% 36% 83% 17%

1980−1989 35 26 9 19 12 7

74% 26% 54% 63% 37%

1990−1999 54 31 23 18 13 5

57% 43% 33% 72% 28%

2000−2009 46 25 21 8 2 6

54% 46% 17% 25% 75%

2010−2019 39 13 26 −

33% 67%

2020 4 1 3 −

25% 75%

Summa 219 131 88 61 41 20

60% 40% 28% 67% 33%

Efter år 2000 har det skett en viss nedgång i antalet disputationer i jämförelse med närmast före- 
gående årtionde (se Tabell 1). En möjlig förklaring kan vara färre antagna doktorander efter det att 
antagningen till forskarutbildningen spärrades år 1990. Under åren 2000−2009 har 46 personer 
disputerat. Männen är fortfarande i majoritet, men det har skett en viss ökning av antalet kvinnor 
i jämförelse med tidigare. Av de disputerade har åtta personer senare blivit professorer, varav sex 
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är kvinnor. Tre av dessa finns vid Uppsalainstitutionen (Sandra Torres, Tora Holmberg, Vessela 
Misheva), medan de övriga fem (Helen Petersson, Maria Eriksson, Clary Krekula, Sang-Hoon 
Ahn och Karatu Kiemo) återfinns vid andra universitet. Antalet professorer förväntas dock kunna 
bli fler i denna decenniekohort. 

Under decenniet 2010−2019 var antalet disputerade 39 personer, dvs. nästan nere på samma nivå 

Birgit Knutsson, Kerstin Rathsman, Björn Eriksson, Gunel Rönér Douhan och Gunhild Hammarström  
(foto: Sociologiska institutionen/ Sverker Syrén, 1991)

Kaj Håkansson (längst till vänster)  
(foto: Sociologiska institutionen/ Sverker Syrén, 
1991)

Lars Udehn, Mekuria Bulcha och Irving Palm   
(foto: Sociologiska institutionen/ Sverker Syrén, 
1991)
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som under forskarutbildningens första 20 år. Könsfördelningen var nu helt omvänd i jämförelse 
med tidigare år. Antalet kvinnor är dubbelt så högt som antalet män (se Tabell 1). De som disputerade 
under detta årtionde har knappast hunnit meritera sig för en professur. Det sista året för denna 
krönika, år 2020, har fyra personer disputerat, varav tre kvinnor och en man. 

Sedan år 1947 har 219 doktorsavhandlingar för doktorsgrad och doktorsexamen producerats 
och dessutom 54 licentiatavhandlingar enligt den äldre examensordningen. Flertalet av de disput-
erade och licentiaterna är män, liksom även ifråga om andelen professorer, även om det skett en 
viss utjämning under åren. Märkbart är att det internationella inslaget bland de disputerade var 
högst på 1990-talet och därefter har minskat (se tidigare avsnitt).

Av de 219 disputerade har 61 senare blivit professorer, dvs. 28 procent, och av licentiaterna är 
antalet nio, 21 procent. Av dessa 70 professorer har 15 personer haft den positionen vid Uppsala 
universitet. Det har således skett en stor ”export” av institutionens doktorer till andra universitet 
och högskolor, där de också erhållit professurer. Även ifråga om antalet som blivit professor är 
könsfördelningen ojämn. Den övervägande andelen består av män, och andelen är dessutom 
något högre än i hela gruppen disputerade (se Tabell 1).

Andelen som blivit professor, antingen efter utlysning eller efter befordran, är högst bland 
dem som disputerade under åren 1980−1989, då de utgjorde drygt hälften av de disputerade. 
Minskningen därefter kan möjligen bero på att många av de senare disputerade doktorerna ännu 
inte hunnit meritera sig tillräckligt. Flest disputationer ägde rum under årtioendet 1990−1999, 
och det är möjligt att fler av dem får en professorsbefattning i sinom tid. 

Vid en ytlig granskning av Tabell 1 kan man få det intrycket att antal disputerade för doktors- 
examen har sjunkit de senaste 21 åren efter ”toppdecenniet” 1990−1999. Det stämmer dock inte 
när man utvidgar tidsperioderna. Under åren 1971 (då den första godkända avhandlingen lades 
fram) till och med år 1999, dvs. 29 år, har 122 personer avlagt denna examen, vilket genomsnitt- 
ligt blir 4,2 disputerade per år. De senaste 21 åren, dvs. åren 2000−2020, har 89 personer dispute- 
rat, vilket också motsvarar 4,2 personer per år. Det föreligger således inte någon egentlig skillnad, 
annat än på tiondels decimaler. Det kan ge upphov till olika reflektioner. En är att trots föränd- 
ringar till en mer organiserad forskarutbildning och ett ökat antal professorer har avhandlings- 
produktionen varit relativt konstant över tid. En mer positiv reflektionen är att trots antagnings- 
spärr och betydligt färre antagna doktorander är avhandlingsproduktionen relativt konstant  
genom en mer ordnad forskarutbildning.

ANTAGNA DOCENTER

Från år 1950 då den första docenten i sociologi antogs, har 78 doktorer antagits som docenter i 
sociologi och en i socialt arbete av Samhällsvetenskapliga fakulteten, totalt 79 (se Förteckning 
10). Flera av institutionens doktorer har blivit docenter vid andra lärosäten, och på motsvarande 
sätt har några doktorer som disputerat vid andra lärosäten blivit antagna som docenter vid Upp-
sala universitet. Av samtliga 79 har tio disputerat vid annat lärosäte. De senare ingår ändå i de 
fortsatta beräkningarna. Institutionens först antagna docent var Georg Karlsson år 1950, och han 
följdes under 1950-talet av ytterligare två män. Även under 1960-talet blev två män antagna som 
docenter och under 1970-talet blev ytterligare fem män (se Förteckning 10). Av de senare hade 
två en doktorsgrad och tre doktorsexamen. Samtliga hade disputerat vid Uppsalainstitutionen.
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Under 1980-talet skedde en viss ökning, och dessutom började även kvinnor bli docenter. 
Under denna period antogs 13 personer som docenter av, varav två kvinnor. Tre av de 13 hade 
disputerat vid annat universitet, varav en för doktorsgraden (Inga Boëthius). Under perioden 
1990–1999 blev 16 personer, elva män och fem kvinnor, docenter i sociologi. Samtliga dessa hade 
tidigare disputerat vid Uppsalainstitutionen. (Se Förteckning 10.)

Antalet som antagits som docenter i sociologi under åren 2000–2009 uppgår till 27, varav tre 
hade disputerat vid annat lärosäte. Av de 27 antagna docenterna är 10 män och 17 kvinnor, vilket 
bryter det tidigare mönstret där majoriteten utgjorts av män. Under detta årtionde var antalet 
antagna docenter större än tidigare och antalet utgör 34 procent av samtliga antagna docenter vid 
institutionen. Därefter har antalet minskat.

Under årtiondet 2010−2019 antogs 12 nya docenter i sociologi och en docent i socialt arbete, 
varav fem är män och åtta är kvinnor (se Förteckning 10). Av de 13 har sju personer disputerat vid 
annat lärosäte än Uppsala universitet. Tendensen att majoriteten är kvinnor har hållit i sig, även 
om den kan vara tillfällig.

Sammanfattningsvis består majoriteten av de antagna docenterna av män, 59 procent i jäm-
förelse med 41 procent kvinnor, vilket nära nog överensstämmer med fördelningen över antal 
disputerade vid institutionen (se Tabell 1). Sedan år 2000 är dock andelen kvinnor högre än män, 
vilket även gäller disputerade under samma tidsperiod, trots tidsskillnaden mellan disputation 
och antagning som docent. 

En förklaring till minskningen av antalet nya docenter under senare år skulle kunna vara att 
kraven för att bli antagen som docent har ändrats. Under institutionens första år gällde docent-
betyg på gradualavhandlingen och en godkänd docentföreläsning. Om inte docentbetyg hade 
erhållits kunde doktorn senare komplettera med ytterligare skrifter som bedömdes av fakultetens 
samtliga professorer. I samband med att forskarutbildningen och doktorsexamen infördes togs 
de graderade betygen bort och för att bli antagen som docent krävdes skrifter motsvarande en 
ytterligare avhandling samt en docentföreläsning, om man inte kan uppvisa tillräcklig erfarenhet 
av undervisning. Kravet på ytterligare skrifter motsvarande en avhandling kvarstår, men det har 
från fakultetsnämndens sida tillkommit krav på internationell publicering. Dessutom har kravet 
på undervisningserfarenhet ökat över åren, genom att genomgången handledarutbildning av 
doktorander eller erfarenhet av forskarhandledning tillkommit, varvid den tidigare obligatoriska 
docentföreläsningen har utgått. Ett ytterligare skäl kan vara att de personer som de senaste åren 
erhållit universitetslektorat i sociologi redan har varit docenter antagna av andra lärosäten.
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Institutionens lokaler

Institutionens olika lokaler under de första 50 åren finns i en förteckning i skriften Sociologiska 
institutionen 50 år.  Här ges en något fylligare beskrivning.

Från 1947 till 1954 var institutionen placerad i en lägenhet på Övre Slottsgatan 12 i ett av de 
hus som universitetet ägde, numera förvaltat av Uppsala Akademiförvaltning. Föreläsningar och 
seminarier hölls i Universitetshuset och i Philologicum som också har kallats ”gamla Kemikum”, 
numera Hus 1 i Humanistiskt centrum−Engelska parken. Torgny T. Segerstedts och Agne Lund-
qvists stora forskningsprojekt Huskvarna-Katrineholmsundersökningen hade en separat lokal på 
Klostergatan 3 (huset finns inte kvar) och flyttade senare till Trädgårdsgatan 11, Engelska villan.

Sociologen 1954-1965 Villa Åsen Villavägen 1, Uppsala  
(foto: www.europeana.euenitem91617upmu_photo_UP3230  www.europeana.euenabout-us)
Fotot är taget innan intilliggande området började bebyggas.
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Under tiden 1954–1965 var institutionen bosatt i Villa Åsen, Villavägen 1 (numera tillbyggd 
och avsedd för forskarbostäder). Alla satt ganska nära varandra, och ljudisoleringen var inte särskilt 
effektiv. Alla hörde allt som sades. Enligt uppgift behövdes därför ingen skriftlig information. 
Undervisningen kunde äga rum i institutionens egna lokaler i Villa Åsen under de första åren. Då 
studerandeantalet växte under början på 1960-talet förstärktes lokalerna med en undervisnings- 
lokal och ett lärar/forskarrum i en lägenhet på Drottninggatan 12. Villa Åsen hade låtit byggas av 
professorn i fysiologi Fritiof Holmgren. Hemmet var ett centrum för liberala och radikala idéer. 
Hans hustru Ann Margret Holmgren blev bland annat en stridbar förespråkare för ”kvinnans 
politiska rösträtt”, som till slut infördes 1919.29 Jag har träffat genusforskare i historia som har 
uttryckt en viss avundsjuka över att vi sociologer har fått vistas i det hus där Ann Margret 
Holmgren bodde och verkade under många år. De sociologer som har arbetat där eller inlett sina 
studier i huset borde enligt dem känna glädje över de historiska referenserna. Frågan är om vi 
som undervisades där hade någon aning om denna historia. 

Under åren 1965–1975 var institutionen placerad i Skandiahuset, Drottninggatan 1, vid Stora 
Torget, där två våningsplan disponerades för både lärarrum och undervisningslokaler. Under-
visningen kunde dock äga rum i många olika lokaler på stan, eftersom studentantalet var stort, 
t.ex. aulan i universitetshuset, barackerna i Observatorieparken och Nordlanders Bilskola, bara 
för att nämna några. Skandiahuset vid Stora Torget var nybyggt och hade inte någon historia att 

29  Ann-Margret Holmgren flyttade efter makens död år 1887 till Stockholm, där det mer intensiva rösträttsarbetet utfördes.

Sociologen 1965-1975 Skandiahuset, Drottninggatan 1, Uppsala
(foto https://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Stora_torget_i_Uppsala.jpg) Fotot är från ett senare datum.
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Sociologen 1975-1993 HSC numera Economicum (foto:  Bildbanken, Uppsala universitet)

Sociologens forskningsavdelning 1980-1993 i Tingshuset, Uppsala, ( Foto okänd) 
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bidra med, men det var roligt att befinna sig så centralt i närheten av affärer, banker och matstäl-
len. För forskning och doktorander fanns lokaler på Svartbäcksgatan 20 i övervåningen under de 
första åren. Det var en trivsam lokal som även användes för disputations- och andra fester. Där- 
efter flyttade forskningsavdelningen till Drottninggatan 4, där det också förekom en och annan 
gemensam fest för lärare, forskare och doktorander.

I slutet av december 1975 flyttade institutionen till det nybyggda Humanistiskt-Samhällsveten- 
skapligt Centrum (HSC), kallat Humanistcentrum, som numera heter Ekonomikum, Kyrkogårds-
gatan 10. Officiellt flyttningsdatum var den 1 januari 1976. Som det nybyggda hus det var bestod 
tjänsterummen av moduler på 10 respektive 15 kvm, där endast anställda (lärare och TA-personal) 
fick plats, inte forskare och doktorander. Undervisningen kunde i sin helhet ske i huset. Dessutom 
fanns ett bibliotek, som innebar att institutionens bibliotek överflyttades dit, samt en matsal för 
studenter och lärare, vilket gjorde det lätt att knyta kontakter över institutionsgränserna och 
diskutera mer informellt med studenterna. Vid varje institution fanns dessutom uppehållsrum 
för studenter och institutionens anställda, där lärarna och framför allt C-studenterna träffades 
och pratade med varandra. Det betydde att många som själva inte undervisade på C-nivån lärde 
känna dessa studenter. Kontakterna blev nog tätare med C-studenterna än med doktoranderna 
bland de undervisande lärarna.

Forskningsprojekten var fortfarande en tid placerade på Drottninggatan 4 och på Övre Slotts-
gatan, där Jan Trost hade sitt projekt, men i mars 1976 flyttade de alla till Sturegatan 2. Efter 
ytterligare några år, 1980, flyttade forskningsprojekten till ”gamla Tingshuset”, Tiunda tingslags 
gamla byggnad, S:t Persgatan 21.

Att institutionen var delad lokalmässigt var inte så positivt, eftersom det innebar att under-
visning och forskning blev separerade, och olika kulturer utvecklades. På HSC bestod de anställda 
i huvudsak av undervisande personal och administrationen, medan forskare och doktorander höll 
till i Tingshuset. Därmed var det även en åtskillnad mellan tillsvidareanställda och personer med 
tidsbegränsade anställningar. Intressefokus på Tingshuset blev helt naturligt forskning och forsk-
ningsfrågor, medan frågorna på HSC rörde undervisningsfrågor och därtill hörande ekonomi. 
Situationen var på många sätt mindre gynnsam för samarbetsklimatet. Därför uppstod med tiden 
önskemål om en gemensam lokalplacering, både bland dem på Tingshuset och dem på HSC. 
Möjligheterna av en sådan på HSC diskuterades, men det stupade på platsbrist. Att universitets-
förvaltningen var positiv till en framtida gemensam placering lär ha berott på att universitetet ville 
göra sig av med Tingshuset, vilket också skedde så småningom. Vad det har medfört för den yttre 
miljön där kan man se, när man går förbi. Hela trädgården med päronträden är borta! Förvaltningen 
kom med en del olika förslag till institutionen, bland annat Slottet, vilket tillbakavisades av för 
mig okända skäl. Ett annat förslag var Philologicum, eller Matematikum, ”gamla Kemikum”, 
som också lokalerna kallades. En förutsättning för denna flyttning var att institutionen var enig. 
En omröstning bland samtliga anställda genomfördes i maj 1992, som visade att majoriteten 
ställde sig positiv till en flyttning. Flytten från HSC respektive Tingshuset till de nya lokalerna 
skedde i augusti 1993.

Institutionen tillbringade 10 år i det då rosafärgade Philologicum, som numera är gräddvitt. 
Namnet kommer sig av att de filosofiska ämnena och språken hade haft sina lokaler där under lång 
tid. Ursprungligen var det Institutionen för kemi som hade sin plats där, och där hade också pro-
fessorn The Svedberg haft sin bostad. Före Sociologen hade matematikerna huserat där. Där fanns 
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även kvarterets restaurang/matsal Matikum. I övrigt var vi i kvarteret omgivna av kemister och 
fysiker. Institutionen disponerade fyra våningar i huset. 

Vi blev närmare 80 personer vid inflyttningen, efter att ha varit ungefär 30 tidigare på respek-
tive ställe. Ökningen berodde på att institutionen nu kunde bereda plats för de doktorander som 
hade utbildningsbidrag eller doktorandtjänst, vilket inte varit möjligt tidigare. Kristina Jacks 
(institutionssekreterare) fick ett tungt jobb med att koka kaffe för alla till de då två fasta kaffe- 
tiderna, en på förmiddagen och en på eftermiddagen. Kaffeautomater var ett okänt begrepp! Hon 
avlastades snart, genom att institutionen beställde flera kannor nybryggt kaffe från Matikum till  
de gemensamma kafferasterna, som lockade i stort sett samtliga anställda. De från Tingshuset 
saknade dock sina kafferaster, som de liknade vid vetenskapliga seminarier, medan det nu blev 
mer ”small-talk”. Det gemensamma boendet var väl i början inte helt friktionsfritt. Det var 
plötsligt väldigt många anställda samt ovanligt många nyanställda doktorander. Det medförde 
många olika viljor och intresseinriktningar som skulle förenas. Trots delvis olika kulturer fanns i 
grunden en vilja om samhörighet och enighet.

Efter några år planerade universitetsledningen stora ny- och ombyggnader. I stället för att 
lokalisera institutioner i olika byggnader på spridda håll i staden, planerades campus-områden. 
Fysikerna och kemisterna skulle flytta till det nybyggda kvarteret Ångström på Polacksbacken.  
I stället skulle humanister och språkvetare flytta in i det kvarter, där institutionen nu finns bakom 
Carolina Rediviva, dvs. i fysikernas, kemisternas och teknologernas gamla lokaler, som nu heter 
Humanistiskt centrum − Engelska parken. Det krävde en ombyggnad. Gamla laborationslokaler 
skulle bli undervisningslokaler och tjänsterum. Omflyttningen innebar att språkvetare och 
humanister skulle flytta från HSC, som var tänkt att bli ett Samhällsvetenskapligt centrum. 
Var Sociologiska institutionen skulle härbärgeras var inte helt klart. Eftersom det visade sig att 
i stort sett alla samhällsvetenskapliga institutioner skulle kunna beredas plats i HSC, var det 
länge ovisst var Sociologiska, Psykologiska och Pedagogiska institutionerna skulle placeras. På 
Sociologiska institutionen skedde en omröstning, som visade att majoriteten av dem som då var 
på plats önskade vara kvar i kvarteret framför att flytta tillbaka till HSC, trots att inte någon 
annan samhällsvetenskaplig institution skulle finnas i kvarteret. Om det beslutet var klokt, kan 
man i efterhand fundera över, exempelvis i fråga om eventuella forskningssamarbeten med de 
samhällsvetenskapliga institutioner som fanns där. Det gamla HSC bytte därefter namn till 
Ekonomikum. Psykologerna och pedagogerna fick så småningom flytta till det nybyggda Blåsen-
huskvarteret.

Eftersom hela kvarteret vid Villavägen−Thunbergsvägen skulle byggas om för att passa språk-
vetare och humanister, evakuerades Sociologiska institutionen sommaren 2003 temporärt till 
dåvarande H-centrum på Dragarbrunnsgatan. Det gick bra att vara där också trots ”isoleringen” 
från andra institutioner. En fördel var det centrala läget. Institutionen flyttade tillbaka till kvart-
eret under senvåren 2004 till de lokaler som ursprungligen byggts för nya Fysikum på 1950-talet. 
En viss fördel är att det i dessa lokaler inte varit möjligt att åstadkomma de sedvanliga statliga mod-
ulrummen på 10 respektive 15 kvadratmeter. Där lär institutionen vara kvar över 75-årsjubileet.
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Datoriseringen på institutionen

Alla som har arbetsplats på institutionen har idag tillgång till en egen dator, som gör det möjligt 
att skriva och redigera texter, bearbeta statistiska material samt skicka och erhålla information 
m.m. Alla har också tillgång till utskrifts- och kopieringsmöjligheter. Vi ser det som helt själv-
klart. Så har det emellertid inte alltid varit. Därför ger jag en kort översikt över vad som hänt på 
det området under de senaste drygt 50 åren. Översikten gäller möjligheten att själv producera 
texter maskinellt, att göra statistiska bearbetningar samt informationsöverföring.

ORDBEHANDLING OCH STATISTISK A BEARBETNINGAR

För drygt 50 år sedan, när den nya forskarutbildningen infördes 1969, liksom även tidigare hade 
inte alla anställda tillgång till skrivmaskin. Undantag utgjorde naturligtvis institutionssekrete- 
rarna, eller kansliskrivarna (numera obsoleta titlar), som med tiden fick elektriska skrivmaskiner. 
De skrivmaskiner som stod till buds för flertalet övriga var stora, tunga skrivmaskiner med färg-
band och inte sällan med en eller annan defekt bokstavstyp. För att skriva ut skrivningsfrågor och 
informationsmaterial m.m. till studenterna fick de flesta undervisande lärarna (lektorer, assisten-
ter, amanuenser) lämna ett handskrivet manus till någon av sekreterarna i god tid och därefter 
lämna utskriften i kö för kopiering. Kön för kopiering gällde även dem som själva kunde skriva ut 
på maskin. Kopierings- och dupliceringsapparaterna sköttes av en särskilt anställd person.

Det kunde variera hur doktoranderna gjorde för att skriva sina avhandlingsmanus före dato-
riseringen med persondatorer, dvs. i allmänhet tiden före 1990. Några skrev på egna privata 
skrivmaskiner. Själv skrev jag (GH) för hand och lämnade materialet kapitel för kapitel för 
skrivmaskinsutskrift, vilket jag betalade för. Det kunde gå flera varv innan det var klart. Det säger 
sig självt att det i slutskedet inte var lätt att ändra ordningsföljd på stycken eller kapitel, eftersom 
utskriften då måste göras om från början. Den svårigheten gällde i hög grad monografier som då 
var den vanliga avhandlingsformen. Ju mer omfattande manus, desto större svårigheter. För skrift-
liga inlämningsuppgifter på forskarutbildningen var problemet detsamma, även om det gällde 
ett mer begränsat antal sidor. Så småningom kom Tipp-ex, en vit ”smet”, som man kunde pensla 
över felaktiga bokstäver och därefter skriva in dem på nytt. Det förutsatte att man kunde sätta in 
pappersarket igen på exakt rätt nivå, så att bokstaven inte hamnade ovanför eller nedanför övriga 
bokstäver eller för långt till vänster eller till höger. Eftersom det kunde bli många skrivfel på  
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20 sidor, kunde uppsatsen se ganska fläckig ut i original. Det blev något bättre vid kopiering.  
För material som skulle kopieras i större upplagor och distribueras till många var det nödvändigt 
att skriva in texten på stencil. Ett stencilark bestod av tvåbladiga ark, ett undre ark och ett övre 
som man skrev på med färgbandet urkopplat, vilket åstadkom hål genom vilka stencilapparatens 
färg kunde passera.  

Ett tryckfärdigt avhandlingsmanus kunde så småningom lämnas till ett tryckeri (efter anbud). 
För den äldre gradualavhandlingen krävdes ett tryckeri med en sättmaskin med blytyper i rader. 
Det kunde ta ett år innan inlämnat manus förelåg i en tryckt version. Offsettryckningen, som 
började utnyttjas för avhandlingar på 1970-talet, krävde att ett maskinskrivet manus inlämnades, 
som därefter skrevs in på nytt i offsetmaskinen, vilket var ett betydligt snabbare förfarande, men 
absolut inte jämförbart med dagens situation. 

När det gällde datorbearbetningar av insamlat material, såsom surveydata, fick man inlednings- 
vis göra sina statistiska beräkningar för hand utifrån lämpliga formler, innan beräkningar via 
nålkort och senare  hålkort introducerades. Först i mitten av 1960-talet kunde man vända sig 
till Uppsala universitets datacentral (UDAC), som hade en s.k. stordator, dvs. en dator med stor 
kapacitet, där datorkörningar och bearbetningar utfördes på basis av hålkort efter beställning. 
Utifrån ett kodschema stansades hålkorten för hand för varje undersökningsenhet. Utöver dessa 
krävdes styrkort med ett särskilt kommandospråk, som angav vilka bearbetningar som skulle göras. 
Även dessa styrkort utgjordes av hålkort. Hålkorten lämnades in i en viss ordning till UDAC för 
att möjliggöra datorkörningar. Felaktig ordning på hålkorten medförde fel. Efter några dagar fick 
man hämta ut resultaten på s.k. datalakan. Det var ändå en förenkling i jämförelse med tidigare. 
Så småningom ersattes hålkorten av magnetband.

Det tog ganska lång tid, det rör sig om en bit in på 1990-talet, innan alla anställda fick till-
gång till egen dator för ordbehandling, som gjorde det möjligt att producera egna texter, oavsett 
om det var fråga om undervisningsmaterial eller forskning, medan möjligheterna att genomföra 
statistiska bearbetningar förbättrades något snabbare. Maskinellt hänger emellertid de två frågor-
na delvis ihop.

Institutionen, som under första hälften av 1970-talet var förlagd till Skandiahuset på 
Drottninggatan 1 vid Stora Torget (se avsnittet Institutionens lokaler), fick år 1975 en egen 
dataterminal med anslutning till UDAC, vilket innebar att datakörningar med exempelvis 
statistikprogrammet SPSS kunde ske via den. Det krävdes dock ett särskilt kommandospråk för 
beställningarna. Om det angavs ett felaktigt tecken, och det räckte med ett enda, resulterade det 
i att de databearbetningar, som man beställt och som kom från UDAC per post efter några dagar 
var felaktiga. Då stod det ”Error” med stora bokstäver på varje sida. Det innebar stor frustration 
och man fick börja om från början. Hanteringen förutsatte att rådata och en fil redan fanns inlagd 
på UDAC på ett magnetband. Hålkort behövdes alltså inte längre på institutionsnivå. Kurs i 
hantering av dataterminalen gavs på institutionsnivå av Lars Tornstam.

Redan år 1973 inrättade institutionen en tjänst som datoramanuens, som senare utökades till 
en datorassistenttjänst, som erhölls av en doktorand. Arbetsuppgifterna bestod av att ha kontakt 
med UDAC, lagra och registrera hålkort och magnetbandsfiler, ansvara för institutionens hårdvara, 
ansöka om maskintid för institutionens datorkörningar samt att undervisa och handleda anställda 
och studenter, inklusive ge hjälp med felsökning. Datoramanuenser och -assistenter under 1970- 
och 1980-talen var doktoranderna Anders Olsson, Ann-Sofi Svensson, Karin Wengelin, Gladys 
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Golborne och Julian Ilicki. Senare hade Lynn Karlsson från Ekonomiskhistoriska institutionen 
den posten.

År 1977 installerades dataterminaler på HSC (Humanistcentrum, nuvarande Ekonomikum), 
där institutionen var placerad vid den tidpunkten. Det gjorde det möjligt att därifrån genomföra 
databearbetningar via UDAC. Dessa terminaler var inte personliga utan tillgängliga för anställda 
vid behov. Institutionerna var tvungna att ansöka om datamaskinresurser, dvs. tid för datorkörn-
ingar. I allmänhet fick institutionen 65 procent av den tid man sökt. 

Basbehovet för statistiska bearbetningar ansågs därmed vara någorlunda väl täckt. När det 
gällde ordbehandling fick under 1980-talet två av institutionens lärare/forskare (Jan Trost och 
Lars Tornstam) efter ansökan medel ur Reservfonden för en skrivmaskinsterminal för ordbehan-
dling, som gjorde det möjligt att skapa, formatera, ändra och skriva ut dokument via ett dator-
program. Det var en stor och utrymmeskrävande apparat som krävde särskilt utbildad personal. 
En skrivterminal placerades på HSC och sekreterartjänsten bekostades av Jan Trosts forskning-
sanslag. Den andra placerades på Tingshuset (institutionens forskningsfilial) och sekreterartjäns- 
ten bekostades av Lars Tornstams och Bo Lewins forskningsanslag. Eftersom det fanns en allmän 
oro för tekniken och dess följder för arbetsförhållandena och arbetsskador för de personer som 
arbetade med ordbehandlingsutrustning, beslöt Rektorsämbetet under våren 1982 i avtal med 
fackföreningsrepresentanterna enligt MBL att införa ordbehandlingsutrustning vid institution-
er/motsvarande med vissa förbehåll. Beslutet innebar att utrustningen skulle vara placerad i ett 
särskilt rum, men närbeläget för användarna. Maximal arbetstid för användarna bestämdes till  
2 + 2 timmar per arbetstagare och med uppehåll mellan passen på minst 2 timmar!

I samband med att universitetsledningen önskade synpunkter på vilken datorpolicy som 
skulle föras, förordade Sociologiska institutionen persondatorer som skulle möjliggöra kontakt med 
UDAC. Under de närmaste åren på 1980-talet gjordes stora inköp av datorer och skrivare. De 
anställda fick ansöka om en dator, som utdelades enligt en rangordningslista, och TA-personalen 
var de högst prioriterade. De flesta övriga anställda hade fortfarande vanliga skrivmaskiner, stora 
kontorsmaskiner utan raderfunktion. Om man inte fick en dator kunde man med viss tur få en 
elektrisk skrivmaskin med backtangent och raderfunktion och en mindre apparat ansluten till 
datornätet med möjlighet att göra datorkörningar. Den senare var emellertid inte möjlig att skriva 
på. Båda dessa apparater gjorde ändå arbetet enklare än tidigare.

År 1989 blev telefax och e-post via datorterminal en nyhet på institutionen. Fax var då den 
enda möjligheten att skicka dokument till annan ort – förutom med vanlig post. Faxsystemet, som 
fungerar genom telefon, uppfattades som relativt enkelt, men det var mycket dyrbart för institu-
tionen, särskilt när brev eller dokument skickades utomlands. Telefonräkningarna blev höga. Den 
nyintroducerade typen av e-post fungerade genom att öppna en terminal till UDAC:s stordator och 
slå in en kod, varigenom man kunde läsa ett inkommet brev på skärmen. Brevet kunde besvaras, 
och efter någon minut kunde man få en bekräftelse på att svaret kommit fram till adressaten. Det 
var inte många som använde detta kommunikationssätt. Det medförde mest stor vånda, åtmin-
stone för mig (GH). E-post via persondator blev möjligt på institutionen först år 1991.

Samma år beslutade styrelsen att inköpa ett PC-labb för undervisningsbruk som också skulle 
vara tillgängligt för doktoranderna, när det inte pågick lektioner. Doktorander som inte behärs- 
kade Word erbjöds undervisning, liksom även en kurs i SPSS-X på PC, vilket fortfarande krävde 
ett särskilt kommandospråk. Först år 1992 lanserades SPSS för Windows, som var mer användar- 
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vänligt, eftersom man inte behövde lära sig kommandospråket. Det betydde att man nu kunde 
genomföra avancerade bearbetningar på stora material och få resultatet direkt på datorskärmen. 
Det innebar stora tidsvinster jämfört med tidigare. Det paradoxala är att allt fler av institutionens 
forskare och doktorander på senare tid inte utnyttjar dessa förbättrade möjligheter för statistiska 
bearbetningar, eftersom de flesta under de senaste åren har föredragit kvalitativa data.

I december 1990 hade de flesta anställda tillgång till PC, vilket inte betydde att de hade en 
egen apparat. En laserskrivare samt en bläckstråleskrivare installerades på HSC avsedd för 
personal och en laserskrivare på Tingshuset. I anslutning till det biföll Konsistoriet institutionens 
önskan om att inrätta en datornämnd år 1991. Ordförande i datornämnden under åren 1994−97, 
då institutionen låg i gamla Philologicum, var Hedvig Ekerwald. Datornämnden hade till upp- 
gift att efter ansökan från de anställda fatta beslut om ny dator eller byte till mer kraftfull dator, 
installation av program och övriga tillbehör efter en rangordningslista. TA-personalen hade som 
tidigare högsta prioritet. I de fall lektorer fick nya apparater erbjöds de äldre datorerna till dokto-
rander med doktorandtjänst eller utbildningsbidrag.

Under hösten 1991 påbörjades installation av universitetsdatanätet på HSC, ett höghastighets- 
ledningsnät, genom ledningsdragningar i varje tjänsterum samt installationer av kort i PC, som 
medförde att man via PC kunde kommunicera med förvaltningen, ha tillgång till DISA och 
e-post etc. Nätverkskort och virusskydd m.m. installeras under våren 1992. Allt var kostnadsfritt 
för institutionerna. Som en följd avstängdes magnetbanden på UDAC samma år. Det gick något 
snabbt, och jag (GH) var en av dem som till stor sorg blev av med ett stort empiriskt material.

Med anledning av dessa nyinstallationer anordnade institutionen undervisning år 1992 i Word 
for Windows för institutionens lärare och andra intresserade samt undervisning i hur man  
använde Pop-mail, som var det nya e-postprogrammet. Några år senare erbjöd universitetet kurs-
er i nyheter som PowerPoint, liksom i OH-presentationer med Power Point för institutionernas 
anställda. Under våren 1999 kom nya erbjudanden från institutionen om kurser genom att Sanna 
Fork (nu Thielman), som disputerat och var forskningsassistent, gav en kurs i ordbehandlings-  
och bildbehandlingsprogram till dem av institutionens anställda som var intresserade. Det betydde 
inte att samtliga lärde sig Power Point vid den tidpunkten utan först mycket senare. Närmare tio 
år senare gav även Orlando Mella en sådan kurs för institutionens lärare. Först runt år 2007−2008 
började PowerPoint användas mer allmänt bland lärarna.

Inför höstterminen 1993, då institutionen flyttade från HSC till Philologicum (numera Engelska 
parken, Hus 1; se avsnittet Institutionens lokaler), fick alla anställda, dvs. även doktorander med 
doktorandtjänst och utbildningsbidrag, var sin PC samt arbetsplatser. Det innebar att först nu 
kunde forskare och doktorander med lätthet skicka artikelmanus till tidskrifter, både nationella 
och internationella. Dessutom fanns inom institutionens väggar ett relativt stort PC-labb för 
undervisningsändamål och för doktorander utan tjänst och egen arbetsplats. 

Den första som införde en egen hemsida för den egna forskargruppen var Lars Tornstam med 
hjälp av Julian Ilicki, som också införde atomursangivelser på våra datorer. Hemsidan fick ett 
första pris för sitt då välutformade utseende, men för mig okänt från vilken instans.

År 1995 anställde institutionen en dataingenjör, förste forskningsingenjör Anders Hökback. 
Hur skulle vi ha klarat oss utan honom? Både den tjänsten och PC-labbet överfördes efter om-
byggnaden av husen i Engelska parken till intendenturen. ”Vår” dataingenjör fortsatte dock att 
serva oss fram till sin pensionering.
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Genom datoriseringen skedde även förändringar när det gällde forskningsansökningar till 
forskningsråden. Inledningsvis skulle dessa skrivas in på skrivmaskin och därefter fick ansökan 
ligga i kö för kopiering till önskat antal exemplar. Man kunde alltså inte vänta till sista dagen. 
Om man som sökande inte var ute i god tid, fick man ta tåget till Stockholm för att lämna hela 
sitt paket till rådet ifråga. Det sista ledet underlättades så småningom av institutionsledningen 
genom att taxi beställdes för samtliga handlingar, vanligen sista dagen för inlämning. Numera 
skrivs ansökan på dator och laddas upp i det s.k. Prisma-systemet, som forsningsråden är anslutna 
till. Det är ett betydligt förenklat förfarande i jämförelse med tidigare.

Under de första åren var den dator som de anställda fick installerad en relativt stor apparat 
(som en ”tjockteve”). Det innebar att datorarbetet var bundet till arbetsplatsen. Under de senaste 
tio åren har man i stället fått en laptop, antingen en PC eller en Mac, vilket har medfört en 
betydligt större frihet. Arbetet vid datorn är inte längre bundet till arbetsplatsen. I samband med 
pandemin covid-19 år 2020 underlättade det rekommendationen att arbeta hemifrån i stället för 
att befinna sig på arbetsplatsen.

INFORMATIONSÖVERFÖRING

Datoriseringen har även inneburit ändrade rutiner när det gäller information från institutionsled-
ning till övriga anställda och information mellan de anställda  samt till de tidigare ofinansierade 
doktoranderna. När det gällde informationen till studenterna före datoriseringen fanns den att 
tillgå på institutionens anslagstavlor. Dessutom fanns en spalt i Upsala Nya Tidning (UNT) på 
annonssidan under rubriken ”Universitetet”, där meddelanden fanns om föreläsningstider, inställda 
föreläsningar m.m. Som student på 1960-talet och in på 1970-talet var det mer eller mindre nöd-
vändigt att ha tillgång till UNT. 

Under 1970-talet hölls institutionskollegium för information till alla anställda åtminstone en 
gång i månaden, varvid viktiga ärenden redogjordes för. Institutionskollegierna fortsatte in på 
1990-talet och efterträddes så småningom av prefektfika, vilket institutionen fortfarande har. 
Eftersom flertalet doktorander på 1970-talet inte hade vare sig tjänst eller arbetsplats tog dåvarande 
studierektorn Sonja Calais initiativ till skriften Bulletinen för högre utbildning och forskning (”Bullen”) 
under hösten 1973, dvs. fyra år efter det att forskarutbildningen startade. 

”Bullen” var ett meddelande- och informationsorgan som tog upp det mesta som rörde dokto-
randutbildningen, såsom seminariescheman, scheman över kurser, litteraturlistor till doktorand-
kurser m.m. I vissa nummer fanns även kortare diskussionsunderlag till kommande seminarier, 
t.ex. ”Vad är funktionalismen?” Information gavs även om stipendier, forskningsråd och fonder, 
disputationer i sociologi i Sverige, nyheter från andra sociologiska institutioner och några andra 
institutioner vid Uppsala universitet, t.ex. Kulturgeografen, lediga tjänster vid sociologiska insti-
tutioner i Sverige, men även andra tjänster och mindre jobb av olika slag samt även biblioteksnytt 
(som bestod av titlar på inkomna tidskrifter med kopia på innehållsförteckningen, förteckning 
över nyinköpta böcker) eftersom institutionen hade ett eget bibliotek tills den flyttade till HSC. 
Därutöver fanns meddelanden från rektor och förvaltningen m.m. samt protokoll från styrelsen, 
handledarkollegiet och så småningom även från FUN och Doktorandernas Råd. Ibland förekom 
också debattinlägg och öppna brev. Den utkom i princip en gång i veckan under terminstid och 
skickades ut per post till samtliga som inte hade arbetsplats. Medhjälpare var under de första åren 
olika sekreterare i TA-personalen.
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På grund av höga kopierings- och distributionskostnader aviserades efter 14 år, 1987, att ”Bullen” 
skulle ändra utseende och komma ut mer sällan och inte längre skickas ut per post. I stället för att ges 
ut en gång per vecka blev det en gång per månad. ”Bullen” upphörde år 1992. Rolf Bucht, som var 
studierektor för forskarutbildningen, utgav i stället från hösten 1993 ett skriftligt doktorandut- 
skick på 1-2 sidor med information om disputationer, seminarier och doktorandmöten, samt en 
beskrivning av hur doktoranderna skulle registrera sig. Även doktorandutskicket överfördes till 
e-post år 2000 under adressen ”doktorand”. Dessförinnan, 1997, hade Julian Ilicki ordnat en dok-
torandsida på webben. Behoven av informationsskrifter fanns inte längre, då samtliga anställda 
hade egen dator.

Parallellt med ”Bullen” utkom under en tid Veckobladet, som startade 1990 på initiativ av 
dåvarande prefekten Björn Eriksson. Veckobladet innehöll information från prefekten till samtliga 
anställda och delades ut en gång per vecka, i vissa fall med någon veckas uppehåll. Innehållet 
skrevs från början av prefekten själv men redaktörskapet överläts från hösten 1994 till en dokto-
rand, Gunilla Carstensen, som en uppgift ingående i tjänsten och senare till en av institutions-
sekreterarna. Informationen från prefekten innehöll uppgifter om nya anställningar, utlysningar 
av anställningar, praktiktjänster, utlysningar av stipendier, forskningsmedel m.m., seminarieverk- 
samhet samt konferenser, kurser m.m. Dessutom innehöll Veckobladet information från bl.a. 
studierektor, institutionens biblioteksnämnd (nu nedlagd) om nya böcker och tidskrifter, men 
även från personalavdelningen, universitetet centralt, fakulteten/dekanus, högskoleverket samt 
annat som senare kom att läggas under e-postadressen ”alla”. Gunilla Carstensen skrev också små 
roliga notiser som var mycket uppskattade av läsarna. Under hösten 1995 lades Veckobladet ned 
i pappersform och materialet skickades fortlöpande ut via e-post. På expeditionen fanns en s.k. 
veckobladspärm med mer utförlig information. Det betyder att Veckobladet blev allt magrare – 
och tråkigare. År 2006 lades det ned helt. Genom dessa båda informationsskrifter (”Bullen” och 
Veckobladet) förelåg en stor transparens, inte bara ifråga om fattade beslut på olika nivåer utan 
även om olika synpunkter och meningsskiljaktigheter. På både gott och ont! Nu vidarebefordras 
all viktig information via e-post och via Medarbetarportalen.

Att alla hade tillgång till e-post via persondator underlättade mycket, men det skedde också 
ett stort missbruk, när den s.k ”alla”-listan infördes, vilket innebar att man genom en knapptryck- 
ning kunde nå samtliga. Det förekom alltför många politiska diskussioner med övertoner, bland 
annat om Israel från personer med diametralt olika åsikter, och brev från bland annat en dokto-
randgrupp. Vår dåvarande nyblivna professor Ron Eyerman undrade om man inte kunde ”avprenu-
merera” sig från ”alla”-listan. En första åtgärd blev då att införa postadressen ”kafferummet” vid 
sidan om ”alla”-listan. Det betydde att vi, till skillnad från idag, hade tre inkommande postlådor, 
en ”personlig”, en för ”alla” och en för ”kafferummet”, varvid man själv kunde bestämma om man 
ville öppna postlådan för exempelvis ”kafferummet”. Det hjälpte dock inte mot missbruket. 
Därför infördes nya regler: ”alla”-listan fick endast användas av ledningen och TA-personal, 
”kafferums”-listan fick användas för förfrågningar om litteratur, lediga lägenheter m.m. eller för 
försäljning av t.ex. skidor. Dessutom infördes ett särskilt debattforum, som krävde en anmälan för 
att skriva i eller ta del av. De som inte var intresserade kunde därefter slippa de politiska debatterna. 
Detta debattforum självdog efter ett tag. Nu har vi bara en postlåda, oavsett om den är adresserad 
personligen till ”alla” eller till ”kafferummet”.
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Diariet började föras på dator från höstterminen 1994. Protokoll från institutionsstyrelsen, 
handledarkollegiet, FUN och den dåvarande grundutbildningsnämnden (GRUN) blev tillgängliga 
på nätet den 24 oktober 2001 genom beslut av dåvarande prefekten efter att tidigare ha kopierats 
och placerats i postfacken. Nu ska alla protokoll vara tillgängliga i den s.k. Medarbetarportalen, 
som är ett intranät för anställda vid Uppsala universitet, men åtkomligt även för studenter och 
externa användare efter inloggning med lösenord. Medarbetarportalen innehåller, förutom 
protokoll, informationssidor, profilsidor, mötesytor samt grupp- och enhetsytor. En nackdel med 
Medarbetarportalen är att den inte innehåller historiskt material över bland annat anställda på 
samma sätt som de nu nedlagda tryckta universitetskatalogerna.

Datoriseringen medförde så småningom vissa konsekvenser för både studenter och doktorander. 
Dokumentation över examinationsresultat infördes in på 1970-talet manuellt i en personlig 
tentamensbok, som varje student hade, och på registerkort på institutionsnivå. För grundutbild-
ningsstudenter var tentamensboken en liten bok med pärmar, som innehöll avskrift av student-
betyget och inskrivningsdatum vid universitetet. När det gällde forskarutbildningen bestod 
tentamensboken av ett enkelt grönt kort. Att tentamensboken var en värdehandling var inte alltid 
lätt att förstå, särskilt inte när det gällde det lilla kortet för doktorander. Det krävde en relativt 
stor byråkratisk process för att ersätta ett förlorat kort. Nu införs examinationsresultaten elektro- 
niskt både avseende grundutbildningen och forskarutbildningen, där studenterna själva kan ta del 
av sina tentamens- och examinationsresultat. Det är långt ifrån forna tiders namnlistor som sattes 
upp på anslagstavlorna, där alla kunde ta del av varandras resultat. Något bättre blev det kanske 
när namnen ersattes av födelsenummer, alltså inte hela personnumret.

Datoriseringen har även medfört andra förändringar, t.ex. rörande TA-personalens arbetsupp- 
gifter, som ändrat karaktär. Det handlar inte längre om skrivuppgifter på uppdrag av lärarna. Ett 
annat exempel är att årsbibliografin i tryckt form distribuerad till samtliga inte längre finns kvar, 
då informationen går att få genom DiVa (digitala vetenskapliga arkivet vid Uppsala universitets-
bibliotek), vilket dock är en sanning med modifikation. Även om ”allt finns”, finns inte sökmotor-
er för allt, t.ex. Sociologiska institutionens avhandlingar.

En saknad informationsskrift bland dem som tillhör de äldre generationerna är Sociolog-Nytt 
som utgavs av Sociologförbundet och som innehöll abstracts över alla nytillkomna sociologiav- 
handlingar i Sverige, sakkunnigutlåtanden över alla sökande till professurer i sociologi i hela 
Sverige samt de överklaganden som kom in över dessa. Dessa är i och för sig offentliga handling-
ar men sprids inte på institutionen.

Datoriseringen har medfört stora förbättringar när det gäller åtkomst till litteratur och 
vetenskapliga artiklar, eftersom beställningar av litteratur kan göras via nätet, och många artiklar 
kan också läsas via nätet. När det gällde vetenskapliga artiklar var man tidigare tvungen att via 
universitetsbiblioteket göra en manuell beställning, varefter en kopia kunde avhämtas efter några 
dagar. Universitetsbiblioteket tillhandahåller även databaser knutna till olika ämnen över olika 
artiklar. Det är fjärran från sökandet efter litteratur i kortlådor. 

Sammanfattningsvis har de tekniska förändringarna medfört förändrade arbets- och vardags-
villkor för alla kategorier anställda. Mycket har blivit enklare, framför allt när det gäller att skriva 
och redigera texter men även ifråga om statistiska bearbetningar.

Vad man kan sakna som en följd av datoriseringen är att viss information inte längre går att 
finna, vare sig i pappersform eller elektroniskt. En ovärderlig källa till uppgifter om kurser, kurs- 



114   •  Del 1  |  SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN: EN SPEGLING AV SAMTIDEN

innehåll och personal var exempelvis den tidigare tryckta Universitetskatalogen, vars sista årgång 
kom ut 2009. En ytterligare konsekvens av datoriseringen är svårigheter att få material som nu 
enbart finns via intranätet, och som förnyas varje år, t.ex. personalförteckningar, och där tidigare 
år inte redovisas. Jag ställer mig något frågande till hur framtidens forskare ska få tillgång till 
historiskt material.

Tentamensbok för doktorander, 1970
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Akademiska högtider och  
institutionsfester

AK ADEMISK A HÖGTIDER

De högtidligaste festerna är de akademiska som berör i stort sett hela universitetet, som professors- 
installationer och promotioner samt de tidigare men nu bortrationaliserade fakultetsfesterna och 
festen för årets pensionerade samt utdelandet av förtjänsttecknet Nit och redlighet och vissa 
akademiska medaljer.

Installationen av nya professorer har genomgått en del förändringar genom åren, som här 
beskrivs kortfattat.30 Fram till mitten av 1900-talet var installationen av professorer helt individu-
ell, men från 1960-talets början och fram till 2000-talet installerades en till fem professorer vid 
varje tillfälle ett par gånger om året, bland annat beroende på det ökande antalet. Varje professor 
höll då sin installationsföreläsning i aulan i samband med högtiden. Installationsceremonin var 
förbehållen fullmaktsprofessorerna. Även om systemet med fullmaktsprofessorer avskaffades vid 
halvårsskiftet 1993, bibehölls ändå den traditionen för de professorer som erhållit anställningen i 
konkurrens med andra fram till hösten 2000, då de första befordrade professorerna (126 personer) 
installerades. 

Efter installationen inbjöds före år 2000 alla närvarande från institutionen och övriga 
inbjudna gäster till en mottagning i fakultetsrummen, en sed som Torgny T. Segerstedt införde. 
Därefter bjöd i regel den nyinstallerade professorn sina kolleger, familj och vänner på middag. 
Så gjorde t.ex. Mårten Söder och Lars Tornstam i dåvarande Folkets Hus, och Eva Lundgren i 
Regnellianum. Sedan år 2004 hålls en gemensam installation av samtliga nyanställda professorer, 
som inkluderar de befordrade professorerna. Mottagningen i fakultetsrummen har utgått, och i 
stället bjuder universitetet de nyinstallerade med medföljande på festmiddag i Rikssalen. Därmed 
har sedvänjan med den privata middagen blivit överflödig. 

30  En utförlig beskrivning av professorsinstallationens historia finns att läsa i Torgny Nevéus ”Några iakttagelser ur professorsinstalla-
tionens historia vid Uppsala universitet”, Nya professorer 2007, B. 153, Acta Universitatis Upsaliensis, samt i Carl Frängsmyr, ”En föränderlig 
ceremoni – professorsinstallationer förr och nu”, Nya Professorer 2018, B. 188. Acta Universitatis Upsaliensis.
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Promotionshögtiden i universitetets aula och efterföljande promotionsmiddag i Rikssalen är nog 
den akademiska högtid som de flesta känner till. Promotionen hålls för att hedra de nyblivna 
doktorerna, som blir allt fler, samt jubeldoktorerna, dvs. de som promoverades 50 år tidigare. Ett 
uttryck för traditionen är att promotionsspråket är latin under ritualen, men kan bytas till svenska 
för den som så önskar. Sedan år 1935 är promotionen gemensam för de olika fakulteterna, liksom 
den efterföljande middagen. Från att under 1900-talet ha ägt rum en gång om året sker den sedan 
år 2000 två gånger per år, en i januari och en i maj-juni.31 Hedersdoktorerna hedras sedan år 2004 
vid januaripromotionen och jubeldoktorerna vid vårpromotionen. På grund av coronakrisen in-
ställdes vårpromotionen 2020 och även ersättningspromotionen under hösten 2020.

Antalet som låter sig promoveras växlar, eftersom det inte är ett obligatoriskt deltagande.  
De nyblivna doktorer som inte deltog i promotionen kallades tidigare ”promotionsvägrare”, vilket 
indikerar att icke-deltagandet inte motsvarade det förväntade. Begreppet används inte längre. 
Promotionen har i sig inte någon praktisk betydelse, eftersom doktorn ändå får sitt examensbevis 
efter begäran. Förutom att det är en högtid, innebär deltagandet även institutionens synlighet 
i förhållande till andra institutioner inom samma fakultet. Under 1970- och 80-talet utgjorde 
antalet promoverade sociologer drygt 70 procent av dem som disputerat. Under 1990-talet sjönk 
andelen till drygt 50 procent, samtidigt som det var det årtionde som antalet disputationer hittills 
var högst vid institutionen, 54 disputationer. Under det första årtiondet på 2000-talet var andelen 
promoverade åter upp i drygt 70 procent, medan det från år 2010 fram till dagsläget är betydligt 
lägre med undantag från år 2015. Därefter och fram till och med 2020 har fyra doktorer, en för 
vardera året 2018 och 2019 och två i januari 2020 låtit sig promoveras.

Av visst intresse kan vara att några av institutionens professorer har varit promotorer:
1972 Ulf Himmelstrand
1999 Eva Lundgren
2004 Gunhild Hammarström (vår)
2010 Bo Lewin (vår)
2013 Rafael Lindqvist (vår)
2015 Sandra Torres (vår)
2016 Patrik Aspers (vår)

Kvällen före promotionen sker Kransbindningsfesten, som påminner om en tidigare sed då lager- 
kransarna bands av de blivande promovendi. Numera står det för generalrepetion. Vid detta till- 
fälle övas inför själva promotionsakten, såsom intåg och uttåg m.m. När jag själv deltog (1975) 
övervakades denna repetition av rektor Torgny Segerstedt, som gav följande motivering till den 
obligatoriska övningen: ”Det är ett tuppfjät mellan det sublima och det löjliga – därför ska det 
övas”. Sedan mitten av 1990-talet inleds Kransbindningsfesten med middag för heders- respek-
tive jubeldoktorer, då rektor har möjlighet att träffa dem personligen. Efter middagen och den 
efterföljande repetitionen vidtar mottagning i fakultetsrummen för samtliga deltagande. 

31  Se Torgny Nevéus, ”Fakta om promotionstraditionen” i Promotionsfesten i Uppsala 3 juni 1988, B. 91. Acta Universitatis Upsaliensis.
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År 1977 firade Uppsala universitet sitt 500-årsjubileum. Det firades med pompa och ståt och 
en mängd vetenskapliga symposier under året. Samtliga anställda fick både presenter och bjöds 
på nyårskonsert i aulan samt ett spex i Centralbadhuset uppfört av Juvenalorden. Då avhölls även en 
jubileumspromotion med många utsedda hedersdoktorer från när och fjärran. Inför 500-årsjubileet 
utgavs en del böcker, bland andra serien Uppsala University 500 Years med ett band för varje 
fakultet, där docent Bengt Abrahamson representerade Uppsalasociologerna i bandet Faculty of 
Social Sciences at Uppsala University (1977) med artikeln ”Rationalism and Systems Thinking in 
Organization Theory” (s. 1-13, Acta Universitatis Upsaliensis). Eftersom verksamheten vid uni-
versitetet i det närmaste upphörde under flera decennier under 1500-talet och återupptogs först 
år 1595, ägde ett nytt jubileum rum år 1995, ett 400-årsjubileum, som bland annat firades med 
vetenskapliga symposier samt en högtidsmiddag i Rikssalen. Det är inte många som först kan fira 
sitt 500-årsjubileum och därefter sitt 400-årsjubileum.

Utdelning av förtjänsttecknet Nit och redlighet sker en gång om året i universitetets regi för de 
anställda som varit i statens tjänst i 30 år. Som anställd kan man välja mellan guldmedaljen för 
nit och redlighet i rikets band, en klocka eller en kristallvas. Efter utdelningen har universitetet 
bjudit på sherry i fakultetsrummen och ibland också på en konsert i aulan.

Fram till slutet av 1990-talet hade även fakulteterna en gemensam fest per år, den s.k. 
Fakultetsmiddagen, som fakultetens medlemmar inbjöds att delta i.32 Klädseln var högtidsdräkt. 
Den inleddes med en föreläsning i universitetshuset över ett aktuellt ämne, dit medföljande var 
välkomna. Därefter hölls middag i Rikssalen, där inte medföljande deltog. För dem ordnades 
under en tid ett annat parallellt arrangemang i regi av dåvarande rektor Stig Strömholms hustru 
Gunilla Strömholm. 

En ytterligare festmiddag som tagits bort sedan några år är den som samtliga anställda som 
pensionerats under året inbjöds till, inklusive medföljande, en fest som gick under benämningen 
”begravningsmiddagen”. Många är de nypensionerade under senare år som har beklagat att den 
festen har försvunnit.

INSTITUTIONENS JUBILEER

Större institutionsfester har skett i samband med institutionens jubileer, som har skett med anled-
ning av 30-, 40-, 50- och 60-årsjubileerna. Om det hölls någon fest före 30-årsjubileet är oklart, 
eftersom jag inte funnit någon dokumentation om det. När institutionen firade sitt 30-årsjubileum 
1977 hölls en större middag på Norrlands nation för samtliga anställda och doktorander. Vår mat- 
lagningskunnige universitetslektor Rolf Jonsson lagade maten med bravur. Därefter var det dans.

I samband med 40-årsjubileet, som firades först 1988, hölls under dagen fem jubileumsföre- 
läsningar i sal X i Universitetshuset av företrädare för studenter från 1940-, 1950-, 1960-, 1970- 
och 1980-talet. Torgny T. Segerstedts tema var ”Hur det började”, och professor Ulf Himmel-
strand talade över temat ”I positivismkrisens kölvatten; kvantitativ, kvalitativ och kritisk analys 
i sociologisk forskning”. En ”gammal” student från 1960-talet hade inbjudits, Leni Björlund 
(senare bl.a. försvarsminister), och hennes ämne var ”Varför sociologi och sociologer?” 1970-talet 

32  Jag (GH) deltog i den sista våren 1997.
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representerades av doktoranden Tor Larsson, vars ämne var ”Metodologidiskussionen och dess 
praktiska konsekvenser”, och 1980-talet av C-studenten, Ann-Charlotte Altstadt, vars ämne var 
”88-rörelsen”. Festmiddagen ägde rum i Rikssalen, och alla anställda med medföljande samt  
studenter på olika nivåer var inbjudna att delta. Stundom gick det väldigt livligt till. Även då 
var det dans med orkester. Till detta jubileum skrev professor Birger Lindskog jubileumsskriften 
Sociologiska institutionen i Uppsala 1948–1988: Jubileumsprogram och loggboksblad.33

Till 50-årsjubileet 1997 sammanställdes skriften Sociologiska institutionen 50 år: 1947–1997. 
Till detta jubileum inbjöds samtliga som disputerat vid institutionen samt alla anställda och 
doktorander att delta. Dagen inleddes med offentliga jubileumsföreläsningar i sal X, Universi-
tetshuset. Prefekten Lars Tornstam hälsade de närvarande välkomna och dekanen Leif Lewin 
höll ett gratulationstal. Föreläsningarna inleddes av professor em. Ulf Himmelstrand över temat 
”Regler, Förnuft, Tinglighet och Känsla som föremål för sociologisk analys” Den följdes av professor 
Tom Burns, ”Dialectical Sociology: People, Dreeds, and Institutions in the Order and Disorder 
of Social Life”. Professor Jim Kemeny vid IBF talade över temat ”The Integration of Housing and 
Urban Studies into Mainstream Sociology”. I övrigt gav våra specialprofessorer föreläsningar med 
anknytning till respektive ämnesområde. Temat för Eva Lundgren och seminariet i feministisk 
sociologi var ”Agent XX – med rätt att forska: Feministiska sociologer tar pulsen på XY-samhället”. 
Mårten Söders rubrik var ”Handikapp och samhälle” och Lars Tornstams ”Att åldras med behag: 
Smått och gott om åldrandeforskningen vid Sociologiska institutionen”. 

Torgny T. Segerstedt, då 89 år, satt på första bänk under samtliga föreläsningar och avslutade 
helt oväntat dagen med att själv ställa sig upp och hålla ett anförande om vad han ansåg var det 
viktigaste för sociologer att ägna sig åt i framtiden. Närvarande var de flesta av Torgny Segerstedts 
”gamla” doktorander, de flesta professorer, från olika håll i Sverige och USA. Middagen ägde rum 
på Göteborgs nation. Den avstod dock Torgny ifrån. Dåvarande rektor Bo Sundqvist höll vid 
middagen ett både roligt och allvarligt tal. Dessutom var det ett sånguppträdande av Busy Woman 
(mer om dem nedan). I samband med det jubileet såg Torgny Segerstedt till att i samråd med den 
tidigare prefekten Gunhild Hammarström ordna att institutionen fick låna ett porträtt föreställ- 
ande honom från Vetenskapssamhället. Det är fråga om en deposition. Det är det porträtt som 
han själv tyckte bäst om, och det sitter uppsatt i det konferensrum i institutionens lokaler som bär 
hans namn.

60-årsjubileet år 2007 var mer blygsamt och bestod av en middag på Norrlands nation, där 
även Bengt Rundblad, professor em. i Göteborg och en av Torgny Segerstedts första doktorander, 
närvarade samt en del andra tidigare anställda och nu pensionerade, bland annat Sonja Calais van 
Stokkom och Bengt Abrahamsson. Även vid det tillfället hölls föreläsningar i sal X, Universi-
tetshuset, och jag har kännedom om endast en. Hedvig Ekerwald höll en föreläsning över temat 
”Vem bestämmer om sociologins historia? Om relationen mellan kärna och utkanter i senare 
sociologi”. Någon dokumentation om detta tillfälle har jag inte funnit.

 

33  Man kan förvånas över årtalen. Eftersom Birger Lindskog är avliden har jag inte kunnat fråga honom. Jag tror emellertid att han valde 
1948, eftersom verksamheten med undervisning började först då. Inför 50-årsjubileet diskuterade jag tidpunkten för det med Torgny Segerst-
edt, och han var väldigt bestämd över att det skulle ske hösten 1977. 
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Övriga institutionsfester

På 1960-talet när institutionen låg i Villa Åsen hölls både jul- och vårfester där, som arrangerades 
av Uppsalaavdelningen av Sociologförbundet. Dit inbjöds även studenter att delta, och det 
tycktes vara ett utmärkt sätt att locka studenterna till fortsatta studier och att bli medlemmar i 
Sociologförbundet. Det innebar att man fick både Sociologisk Forskning och Sociolog-Nytt (tyvärr 
nedlagd). Dessutom var det en otvungen stämning mellan lärarna och studenterna, som var rela-
tivt ovanlig i början på 1960-talet. Det utmärktes bland annat av att alla sade ”du” till varandra, 
medan på många andra institutioner långt in på 1960-talet kallades de manliga studenterna för 
”kandidat” och de kvinnliga för ”fröken”(!) följ av efternamn. 

Lucia firades i institutionens regi under lång tid tillbaka men har upphört sedan ett antal år. 
På 1960-talet var oftast någon av de kvinnliga amanuenserna Lucia och övriga anställda kvinnor 
var tärnor, och någon av de manliga amanuenserna kunde vara stjärngosse. Luciatåget gick runt i 
föreläsningssalarna, sjöng luciasången och bjöd studenterna på kaffe och pepparkakor. Det fort-
satte då institutionen låg på Drottninggatan 1 och HSC. Under de senare åren på HSC kunde 
gemensamt firande även äga rum på Tingshuset. Under de sista åren på HSC fick C-studenterna 
uppdraget att anordna Luciafirandet, vilket därmed blev ett alltmer spexliknande firande. Att det 
var C-studenterna som fick uppdraget berodde på att kontakterna med dem var täta genom det 
gemensamma uppehållsrummet utanför expeditionen, där man kunde samtala och dricka kaffe 
tillsammans. När institutionen flyttade till Philologicum 1993 gjordes ett försök att ordna en ny 
tradition. Vid ett tillfälle när en av forskargrupperna hade ansvaret för firandet, ansågs emellertid 
nidvisorna ha gått starkt över gränsen, vilket både sårade och upprörde många. Därefter blev det 
inget mer organiserat Luciafirande på institutionen.

Efter licentiatseminarierna avseende den äldre licentiatexamen som ägde rum på Drottning-
gatan 1 (och kanske även på Villa Åsen) firades vanligtvis med öl och/eller vin efteråt. Då hade 
institutionen också en ölamanuens, som stod för inköpen. Den posten försvann med tiden, eft-
ersom det inte var i överensstämmelse med regelverket gällande konsumtion av starkare drycker 
på statliga arbetsplatser. Dessutom försvann ju licentiatexamen i sin dåvarande form och ersattes 
av doktorsexamen, som firades på annat sätt. För licentiatexamen enligt de nya förordningarna 
har inte någon egentlig tradition utvecklats, även om institutionen hade en mottagning vid den 
senaste som ägde rum våren 2019 i samband med Ylva Nettelbladts seminarium. 

I övrigt hölls en hel del gemensamma fester för anställda och doktorander under tiden institu-
tionen höll till på Drottninggatan 1 och HSC. Oftast ägde de dock rum i de olika forskning-
slokalerna, dvs. på Svartbäcksgatan 20, Drottninggatan 4 och Tingshuset. Fester betydde mat, 
vin och dans. Efter inflyttningen till Philologicum hade institutionen en inflyttningsfest för alla 
anställda och icke anställda doktorander. Det efterföljdes dagen därpå av ett öppet hus för de 
anställdas familjer och framför allt barn. Fester med alkohol är numera inte formellt möjliga att 
anordna inom institutionernas lokaler med undantag för mottagningar.

Gästforskare har tidigare i regel bjudits hem privat av olika anställda, t.ex. Sonja Calais van Stok-
kom. Jan Trost och Björn Eriksson. Det har emellertid hänt att det har varit en större gemensam 
fest för dem i institutionens regi i någon av de tidigare forskningslokalerna. Numera har professor 
Sandra Torres åtagit sig att inbjuda olika gästforskare till sitt hem.



120   •  Del 1  |  SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN: EN SPEGLING AV SAMTIDEN

Många gick i pension under 2000-talet och några redan under 1990-talet, eftersom majoriteten 
av institutionens anställda var födda på 1940-talet och några på 1930-talet. I samband med avgången 
anordnas en avtackningsfest för den pensionerade av institutionen, till vilka både övriga och tidigare 
anställda är inbjudna. Under en lång följd av år firades även samtliga 50- och 60-årsdagar med 
kaffe och tårta samt insamlingar till present. Rektor uppvaktade också med blommor vid dessa  
födelsedagar samt vid 65 och 70 år. Även personer som slutade sin anställning oavsett skäl avtack-
ades gemensamt i kafferummet. Under en följd av år har även avgående prefekt och studierektor 
avtackats på liknande vis. Det mesta av dessa födelsedagsfiranden och avtackningar har i stort 
sett upphört på senare år. Avtackningsmiddagen för de pensionerade är dock kvar.

Sedan ett antal år tillbaka har firandet med artikeltårta introducerats på institutionen av 
Sandra Torres. Det innebär att när 10 artiklar (eller böcker och bokkapitel) publicerats av institu-
tionens forskare eller doktorander bjuds samtliga anställda på tårta, varvid författaren/författarna 
kortfattat redogör för innehållet i publikationen. Institutionen bjuder även på lunch i samband 
med att tio större projektanslag erhållits. Någon av våra nyanställda lektorer har konstaterat att det 
institutionen anordnar för de anställda i huvudsak är kopplat till prestation, vilket har tolkats som 
en något kritisk anmärkning.

PRIVATA FESTER

Ett uttryck för den sociala stämningen på en arbetsplats är bland annat i vilken utsträckning  
gemensamma fester och aktiviteter anordnas. Därför ger jag exempel på några sådana där enskilda 
anställda varit initiativtagare till.

En fest som bör nämnas är disputationsfesterna, som är en privat fest och inte anordnad av 
institutionen. Institutionen ger dock sedan några år ett ekonomiskt bidrag för mousserande vin 

Kristina Jacks och Birger Lindskog (foto: Sociologiska institutionen/ Sverker Syrén, 1991)
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och tilltugg efter själva disputationsakten i väntan på att betygsnämnden avger sitt besked om 
avhandlingens godkännande. 

Fest eller middag på disputationsdagens kväll tillhör en lång tradition, och det var en relativt 
högtidlig tillställning efter disputationen för doktorsgraden, vilket nämnts i ett annat avsnitt. 
Efter det att doktorsexamen infördes, skedde även en förenkling av disputationsfesten. Under 
de första åren bekostades den fortfarande av den nydisputerade doktorn, som inbjöd de gäster 
som han eller hon önskade se där. I inledningsskedet kunde den av kostnadsskäl äga rum i den 
forskningsfilial som institutionen disponerade, t.ex. den på Svartbäcksgatan 20 eller i gamla 
Tingshuset. Maten var enkel och kunde bestå av tonfisksallad serverad ur stora plastbunkar samt 
vin förstås. Ett alternativ var en studentnation, som då inte hade krögare, och som man då kunde 
hyra till en relativt låg kostnad eller låna gratis om man var medlem och själv stå för matlagnin-
gen eller ordna den på annat sätt. Gotlands nation var ett populärt val. Först så småningom 
infördes systemet med en allmän inbjudan till samtliga på institutionen, där deltagaren själv fick 
stå för kostnaden för middagen. Därmed blev tonfisksallad i plastbunkar ett minne blott!

I samband med Göran Ahrnes disputationsfest 1976 infördes traditionen att gruppen Busy 
Woman uppvaktade med spex och visor skrivna för den disputerade. Busy Woman bestod av cirka 
10 kvinnliga doktorander och forskare med arbetsplatser på Tingshuset. Elisabet Näsman sågs 
som den vassaste textskribenten. De var aktiva under många år därefter och förgyllde disputa-
tionsfesterna. De har uppträtt även på sociologimöten, vid institutionens 50-årsjubileum och flera 
andra tillfällen. Även om alla numera är pensionerade, lär de fortfarande uppträda, dock inte vid 
disputationsfester. I stället har andra uppträdanden förekommit.

Pablo Suarez (längst till höger) och Magdalena Czaplicka (andra fr höger)  
(foto: Sociologiska institutionen/ Sverker Syrén, 1991) 
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Några mer privata kalas för institutionens anställda har också skett tidigare i institutionens 
olika lokaler i samband med större födelsedagar, arrangerade av Pablo Suarez, Jan Trost och 
Magdalena Czaplicka. Andra har inbjudit hela institutionen till sitt hem, t.ex. Sonja Calais van 
Stokkom, Björn Eriksson, Hedvig Ekerwald, Gunhild Hammarström och Christer och Kerstin 
Rathsman. Institutionen har ibland också ordnat kalas för personer som fyllt år, t.ex. med anled-
ning av Kristina Jacks 50-årsdag och Jan Trosts 70- eller möjligen 75-årsdagdag. Institutionens 
sociala verksamhet var tidigare relativt omfattande men har minskat. Numera inbjuder dock 
Sandra Torres sedan flera år tillbaka hela institutionen och även andra kolleger på adventsfika i 
sitt hem, något som är mycket uppskattat och välbesökt.

En fest som tillkommit på senare år är det surströmmingskalas som Jan Trost introducerade för 
många år sedan, och till vilket alla på institutionen var inbjudna att delta i. Det var ett knytkalas, 
som ägde rum i hans hem. Det var i och för sig inte särskilt många som deltog, surströmming 
lockar inte alla, men en kärntrupp återkom år efter år och hade väldigt trevligt. Under Jans sista 
levnadsår och året därefter ställde Sonja Calais van Stokkom sitt hem till förfogande och ordnade 
en liknande fest tillsammans med den dåvarande doktoranden Marie Sépulchre (numera doktor). 
Surströmming utgjorde fortfarande basen, men även annan mat var möjlig under de senare två 
åren. Det medförde att antalet deltagare ökade väsentligt, och framför allt blev antalet dokto-
rander betydligt fler, och det har varit minst lika trevligt som tidigare. Det är i dagsläget osäkert 
om den festen kommer att fortsätta.

Sonja Calais van Stokkom och Sverker Syrén  (foto: Sociologiska institutionen/ Sverker Syrén, 1991)
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Avslutande noteringar:  
En era av förändringar

Under de nästan 75 år som gått sedan Sociologiska institutionen tillkom år 1947 har den genom-
gått relativt omvälvande förändringar. Det omgivande samhället, statliga regelverk samt universi-
tets- och institutionsinterna krav och bestämmelser har på olika sätt påverkat både institutionens 
tillkomst och dess struktur och utbildningen på grund- och forskarutbildningsnivå under de när-
mare 75 år som institutionen existerat. Samhälleliga förhållanden som återverkat på universitetet 
och institutionen är utbildningsexplosionen, den ökande andelen kvinnor på arbetsmarknaden, 
olika lednings- och styrningsideologier, synen på internationellt samarbete m.m.

Från en enprofessorsinstitution med en liten organisation bestående av ett fåtal personer 
mellan vilka det förelåg starka sociala band har den utvecklats till en institution med flera profes-
sorer och en organisation med många anställda, som inte alla känner varandra, knappast ens till 
namnet. Det är en utveckling som kan liknas vid sociologen Ferdinand Tönnies begreppspar  
Gemeinschaft och Gesellschaft, där det skett en förändring från en institution präglad av Gemein-
schaft till en som mer utmärks av Gesellschaft. Det kan ändå finnas öar på institutionen som 
präglas av Gemeinschaft, t.ex. forskargrupper.

Under tiden har olika tjänstetyper tillkommit, där vissa senare ersatts av andra eller helt har 
försvunnit. Som exempel har ordinarie universitetslektorat ersatts av tillsvidareförordnade och 
docenttjänsten har utgått helt. TA-personal, som knappt förekom under de första åren, hade då 
benämningen kontorister och senare institutionssekreterare. De är idag mer specialiserade och 
har varierande tjänstebeteckningar. Samtidigt har det skett en datorisering som medfört att samt-
liga anställda har en egen dator. Lärare och doktorander skriver inte längre sina manus för hand 
eller, vilket  var förbehållet några få, på skrivmaskiner med färgband.

En reguljär forskarutbildning har införts, som leder till doktorsexamen. Den äldre doktors- 
graden utfärdas inte sedan närmare 50 år tillbaka och licentiatexamen har ändrat karaktär. Även 
undervisningsutbudet på grundnivå har förändrats. De fria studierna har ersatts av bundna studie- 
gångar. Från att ha bestått av enskilda kurser i sociologi i tre nivåer, har ämnesutbudet inom 
sociologiämnet ökat och består även av socialpsykologi och olika programutbildningar som 
PA-programmet inriktat på arbete, organisation och personal samt det nybildade Sociologpro-
grammet, även om delar av programstudierna sker vid andra institutioner. Sedan år 2018 har det 
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vid institutionen tillkommit ett centrum för socialt arbete, Cesar, som ansvarar för socionom-
programmet och forskarutbildning i socialt arbete. Socialt arbete har således tillkommit som 
forskautbildningsämne vid institutionen. Sociologi ingår även i andra programutbildningar, som 
inte leds från institutionen. 

Den forskning som bedrivits under 75 år kan beskrivas som vågrörelser med många intellek- 
tuella infallsvinklar, såsom funktionalism, marxism, olika marxistiska skolbildningar, klass- och 
strukturanalys, systemteori, symbolisk interaktionism, välfärdsstudier, familj och sexologi, femi- 
nistisk sociologi, intersektionalitet, post-kolonial sociologi, transcendental gerontologi, immigration, 
etnicitet, diskriminering för att nämna dem som dominerat. Detsamma gäller olika metodologier 
med kvantitativa och kvalitativa ansatser, diskursanalys och frågor om ontologi och epistemologi 
m.m. Den sociologiska debatten har varit livlig, samtidigt som det har uppstått intellektuella 
spänningar och konflikter, såväl ideologiska som metodologiska, och diskussioner har förts bland 
annat om sociologins kärna, sociologins innehåll och olika sociologiska riktningar. Diskussioner-
na har varierat i intensitet under olika perioder, samtidigt som debattklimatet varit vitalt.

Det som präglar de hittillsvarande åren är förändringar. Förändringarna har varit många och  
täta, vilket påverkat både institutionen och de enskilda medarbetarna, doktoranderna och även 
studenterna. Osäkerhet kan ha uppstått för många både avseende dagsläget och framtiden.  
De ofta förekommande förändringarna och regeländringarna kan också ses som en samhällelig 
vilsenhet om vad som ska prägla ett gott universitet.

När detta skrivs pågår den pandemiska coronakrisen, som starkt har påverkat institutionens 
arbete, inte bara för anställda utan även för studenterna. Inom olika fora har det diskuterats hur 
coronakrisen på sikt kan påverka och förändra det framtida arbetslivet även inom universiteten 
och undervisningen av studenterna. En uppfattning är att man efter krisen kommer att se fler 
som arbetar hemifrån på mer eller mindre permanent basis, och frågan är hur det påverkar insti-
tutionen och dess kultur och arbetsklimat. Det som framhålls som fördelar är att hemarbetet 
och digitala möten sparar mycket tid och att man uppnår miljövinster om resor inom och 
utom landet minskar. Nackdelar som nämns är dock betydligt fler. Den ökade mängden e-post 
kan bli en påtaglig stressfaktor. Enligt arbetslivsforskare kan ökat hemarbete medföra att den 
psykosociala arbetsmiljön blir sämre och arbetstillfredsställelsen lägre, eftersom arbetets sociala 
funktion går förlorad. Det personliga mötet behövs och kan inte ersättas helt av digitala, eftersom 
småpratet och ”fikat” fungerar som ett organisatoriskt och socialt kitt mellan kollegerna. Den 
slutsats som både universitetsledning och arbetslivsforskare drar är att distansarbetet inte kan 
ersätta personliga möten. En inte minst lika viktig fråga är hur den digitala undervisningen 
påverkar studenterna och deras lärande. Möjligen kan vi se ett stort behov av sociologer och andra 
samhällsvetare under de närmaste åren för att utröna pandemins olika konsekvenser. 
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FÖRTECKNING 1

Jubeldoktorer och hedersdoktorer 

JUBELDOKTORER

Att uppmärksamma jubeldoktorerna är en särskild sed, som vid Uppsala universitet skedde första 
gången år 1804. Även om Sociologiska institutionen inte funnits så många år vid universitetet har 
det ändå blivit några jubeldoktorer, som promoverats med lagerkrans vid vårpromotionen 50 år 
efter sin disputation. De som disputerade före 1964 hade disputerat vid de Filosofiska och Huma-
nistiska fakulteterna. De promoverades dock till jubeldoktorer vid den Samhällsvetenskapliga 
fakulteten. På 1980-talet infördes en parentation över dem som avlidit före 50-årsjubileet.

Jubeldoktorerna är
Georg Karlsson, 2002, professor em. i sociologi vid Umeå universitet, tidigare docent, universitets-
lektor, vikarierande professor vid Uppsala universitet 
Birger Lindskog, parentation hölls 2004, avliden 1997, professor em. vid Uppsala universitet 
Agne Lundquist, 2006, universitetslektor vid Lunds universitet, docent vid Uppsala universitet, 
förläggare m.m. 
Carl Erik Måwe, parentation hölls 2008, avliden 1991, tidigare universitetslektor i samhällsveten-
skap vid Journalisthögskolan i Göteborg 
Ulf Himmelstrand, 2010, professor em. vid Uppsala universitet 
Jan Trost, 2016, professor em. vid Uppsala universitet 
Adam Heymowski, 2020, avliden 1995, disputerade i december 1969 och promoverades därför år 
1970. Han var vid sin pensionering slottsbibliotekarie och föreståndare för Bernadottebiblioteket. 
Han skulle ha omnämnts vid vårpromotionen 2020, som blev inställd på grund av coronapande-
min. Han återfinns i förteckningen över promoverade 1970 i den redan färdigställda promotions-
skriften för år 2020, Doktorspromotionen 2020. 
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HEDERSDOKTORER

Hedersdoktoratet vid Uppsala universitet har sitt ursprung från 1839, då diplomaten och skrift-
ställaren Carl Gustav von Brinkman utsågs till hedersmagister. Hedersdoktorerna, doctores honoris 
causa, utses av fakulteterna, och det innebär för sociologins del Samhällsvetenskapliga fakulteten 
sedan år 1964. 

Numera inkommer institutionen med skriftligt förslag som ställs till Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden som fattar beslut. Dessförinnan redogjorde förslagsställaren muntligt inför 
fakultetskollegiet för vilken person man önskade föreslå, varefter fakultetskollegiet beslutade in 
pleno, antingen avslog eller tillstyrkte.

Sociologiska institutionen har under årens lopp föreslagit flera hedersdoktorer. I några fall har 
sociologer blivit hedersdoktorer på förslag från andra institutioner än den sociologiska, vilket ändå 
kan vara av visst intresse. De som utsetts till hedersdoktor är följande, där de som är sociologer 
men föreslagits av annan institution har satts inom parentes, liksom en som avled före installa-
tionspromotionen.34 

Stein Rokkan, 1970, professor, Bergen, Norge
Ernst Michanek, 1972, generaldirektör
Claude Levi Strauss, 1977, professor, universitetets jubelfestpromotion med anledning av universite-
tets 500-årsjubiléum
Clark Kerr, 1977, professor, Rektor för University of California, Berkeley, USA, samma tillfälle 
som ovan
Renate Mayntz, 1977, professor i sociologi, Köln, Tyskland, samma tillfälle som ovan
Rudi Supek, 1977, professor, Zagreb, Jugoslavien, samma tillfälle som ovan
(Margaret Mead, 1977, professor i socialantropolgi, Columbia University, vid samma tillfälle som 
ovan, utsedd av Humanistiska fakulteten)
Carl Ström, 1979, direktör vid Svenska Personal Pensionskassan (SPP), för insatser för socialgeron-
tologisk forskning. I förteckningen i fakultetens jubileumsskrifter anges han dock som föreslagen 
som hedersdoktor i nationalekonomi, vilket inte är korrekt. 
(Yngve Zotterman, 1982, professor, för insatser för socialgerontologisk forskning; han avled dock 
före installationen. Han finns med i universitets inbjudningsskrift för detta år men inte i fakulte-
tens jubileumsskrifter.)
Wilfried Dumont, 1983, professor i sociologi, universitetet i Leuven, Belgien 
Erik Allardt, 1984, professor i sociologi, Helsingfors universitet 
Bo Anderson, 1986, professor i sociologi, Michigan State University 
(Johan Galtung, 1987, professor, Princeton, USA, föreslagen av institutionen för Freds- och kon-
fliktforskning)
Hillary Ann Rose, 1997, professor em. i socialpolitik, University of Bradford, Storbritannien 
Rhoda Kadalie, 1999, Ph.D. University of Western Cape, Sydafrika

34  Till stor hjälp har Samhällsvetenskapliga fakultetens jubileumsböcker varit: Samhällsvetenskapliga fakulteten 40 år (red. Jan Södersten 
och Peter Liljenstolpe), 2007, samt Samhällsvetenskapliga fakulteten 50 år (red. Mattias Bolkéus Blom och Lars Magnusson), 2014.
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Zygmunt Baumann, 2000, professor em., Department of Sociology, Leeds University, Storbritannien
Berit Ås, 2001, professor em. i socialpsykologi, universitetet i Oslo, Norge 
Elina Haavio-Mannila, 2002, professor em. i sociologi, Helsingfors universitet, Finland
Kari Waerness, 2004, professor i sociologi, Sociologisk institutt, universitet i Bergen, Norge
Hans Joas, 2013, professor, Tyskland
Richard Swedberg, 2016, professor i sociologi vid Cornell University, New York, USA
(Alan Warde, 2019, professor i sociologi vid University of Manchester, Storbritannien, föreslagen 
av Institutionen för kostvetenskap)
Michèle Lamont, 2020, professor i sociologi, Harvard University, USA

Man kan notera att institutionen inte har någon hedersdoktor före 1970 och inte heller under tio-
årsperioden 1987–1996 och perioden 2005–2012. Resultatet är 20 hedersdoktorer på drygt 50 år.
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FÖRTECKNING 2

Vetenskapliga priser och medaljer

Universitetet och olika stiftelser och andra organisationer utdelar ett flertal olika priser och med-
aljer. Nedan anges de pristagare som har anknytning till Sociologiska institutionen.

OSCARSPRISET

Oscarspriset har utdelats sedan år 1877 efter ett gåvobrev från Oscar II. Avkastningen ska gå till 
ett pris för yngre vetenskapsidkare vid Uppsala universitet till någon som inger de bästa förhopp-
ningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet.35 Fram till år 2003 tillmät-
tes avhandlingen den största betydelsen. Därefter är det vetenskapliga skrifter efter avhandlingen, 
som är avgörande. Priset består av ett diplom och en prissumma. 
Två personer som disputerat vid Sociologiska institutionen har erhållit detta pris: 
1995, Mats Ekström (delat pris)
2007, Wendelin Reich (delat pris)
Från att tidigare ha delats ut i fakultetsrummen, sker utdelningen sedan några år tillbaka i sam-
band med januaripromotionen.

TORGN Y SEGERSTEDT-MEDALJEN

Instiftades för att hedra Torgny Segerstedt för hans insatser som rektor för Uppsala universitet 
under 23 år. Den är avsedd för ”Svenska vetenskapsmän för särskilt framstående insatser inom 
humaniora och samhällsvetenskaperna” och utdelas tillsammans med en prissumma vartannat år. 
Den utdelades första gången år 1988 till hitintills den enda sociologen, vilken kom från Uppsala-
institutionen, där han avlagt filosofie licentiatexamen, Johan Asplund, professor i sociologi, Lund. 

I den utvärdering som gjordes av sociologin i Sverige på 1980-talet (Allardt et al. 1988) 
utpekades Johan Asplund som Sveriges intressantaste sociolog, och dessutom som en av dem som 

35  Promotionsfesten i Uppsala, Fredag den 25 januari 2019. B.189. Acta Universitatis Upsaliensis.
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kommit med viktiga teoretiska bidrag till sociologin. Liknande omdömen kom även från ämnes-
företrädare för andra samhällsvetenskapliga ämnen.

Vid det tillfället utdelades priset i ett av fakultetsrummen i samband med en mottagning för 
inbjudna, dit institutionens lärare hörde. Johan Asplund var själv inte närvarande utan företräd-
des av sin svärfar, överläkaren Gösta Öberg. Även det priset utdelas numera i samband med 
januaripromotionen.

RUDBECKSMEDALJEN

Instiftades den 17 september 2002 med anledning av 300-årsminnet av Olof Rudbeck den äldres 
död. Den utdelas ”för utomordentligt framstående insatser inom vetenskapen och förlänas i första 
hand för sådana förtjänster eller resultat vid Uppsala universitet”. Den utdelas vid januaripromo-
tionen.

Birgitta Odén, professor em. i historia, Lund universitet erhöll Rudbecksmedaljen år 2005 
(tillsammans med Lone Zech). 

Sociologiska institutionen hade föreslagit Birgitta Odén som hedersdoktor vid Sam-
hällsvetenskaplig fakulteten för hennes insatser för socialgerontologisk forskning och samarbete 
med institutionen. Eftersom hon redan var filosofie doktor vid annat svenskt universitet är det 
enligt regelsystemet vid Uppsala universitet inte möjligt att utnämnas till filosofie hedersdoktor.

GUNILLA STRÖMHOLMS STIPENDIUM

Instiftades 1997 för att under en femårsperiod med början år 1998 utdelas ”till en yngre, kvinnlig 
forskare vid Uppsala Universitet som i sin forskning framgångsrikt behandlat sitt ämne ur ett 
kvinnoperspektiv”. Under den femårsperioden har det utdelats en gång till en sociolog, som då 
var verksam vid institutionen:
2001, Ildiko Aszalos Morell
Stipendiet utdelades i samband med januaripromotionen.

PEDAGOGISK A PRISET

Det pedagogiska priset har delats ut sedan 1986. Det består av en prissumma. Sedan dess har tre 
personer vid institutionen tilldelats det priset:
1995, Hedvig Ekerwald
2006, Orlando Mella
2007, Lars Holmberg, pris till undervisande doktorand

PRIS TILL ÅMINNELSE AV K ATRIN FRIDJÒNSDOTTIR

Priset utgår från Katrin Fridjònsdottirs och Bo Gustafssons stiftelse för kunskapssociologisk 
forskning. Det består av en prissumma och utdelas sedan år 1990 till yngre forskare i Sverige eller 
andra nordiska länder för goda forskningsresultat inom området kunskapssociologi. Samhälls-
vetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet delar ut priset vart tredje år på förslag av profes-
sorerna i sociologi vid universiteten i Uppsala och Lund. Pris utbetalas av en privat stiftelse och 
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lämnar inte ut namnuppgifter i efterhand utan endast i samband med utnämningen. De sociologer 
från Uppsalainstitutionen som enligt vad jag vet har fått priset är 
Ola Agewall, 2001 
Tora Holmberg, 2006

SVERIGES SOCIOLOGFÖRBUNDS PRISER

Sociologförbundet utdelar två olika priser:
• Torgny T. Segerstedts pris för bästa artikel i Sociologisk Forskning inrättades år 1994 och utdelades 

första gången 1995 
Detta pris har erhållits av sociologer verksamma vid Uppsala universitet vid några tillfällen: 

Ilkka Henrik Mäkinen, 2000, för artikeln ”Pitirim Sorokins essä ´Självmordet som samhällsfenomen 
– en introduktion’”. Sociologisk Forskning 2000, (37), 3-4: 46-37. (Han var då verksam vid Söder-
törns högskola)
Åsa Eldén, 2002, för artikeln ”’Om hon lever vill människor se mer och mer’. Rykten, splittrad 
kvinnlighet och heder bland svenska kvinnor från Mellanöstern.” Sociologisk Forskning 2001, 3-4: 
115-147.
Jim Kemeny, 2004, för artikeln ”Korporatism och bostadsregimer”, Sociologisk Forskning 2003, 40 (3): 
37-56
Lovisa Eriksson, 2010, för artikeln ”Den virtuella kroppen. Presentationer av jaget i svenska dag-
boksbloggar”, Sociologisk Forskning 2009, (46) 4: 47-60

• Sociolog förbundets pris till nydisputerad forskare i sociologi inrättades år 2008
Det har erhållits av Uppsalasociologen  Erika Willander, 2016, för avhandlingen What Counts as 
Religion in Sociology? The Problem of Religiosity in Sociological Methodology .

BENZELIUSBELÖNINGARNA

Utdelas av Kungl. Vetenskaps-societeten i Uppsala. De instiftades i början av 1980-talet av Societeten 
egna medel för att uppmärksamma och belöna yngre förtjänta forskares prestationer. En av belö-
ningarna år 2019 tilldelades Erika Willander, forskare vid Sociologiska institutionen. Hon torde 
vara den första sociologen som erhållit det.

SVERIGES GERONTOLOGISK A SÄLLSK AP 

Sällskapet har instiftat Stora Gerontologipriset, som består av en prissumma, och det utgick 
första året 2006 till Lars Tornstam, professor vid Uppsala universitet.

Vid sidan av dessa priser har tillkommit ett pris vid Sociologiska institutionen:

HANS L. ZETTERBERGS PRIS

Priset har möjliggjorts genom en donation från Hans L. Zetterbergs familj: hustrun Karin Busch 
Zetterberg, sonen Martin Zetterberg och dottern Anne Zetterberg. Donationen omfattar ett pris 
bestående av en prissumma om 100 000 kronor samt även inredning och böcker i The Hans L. 
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Zetterberg Room på Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. Priset delas ut årligen till 
”yngre forskare, svensk eller utländsk, som med sitt vetenskapliga arbete, helst genom att frukt-
bart kombinera teori och praktik, flyttat fram forskningsfronten”. Hans L. Zetterberg (1927 – 2014) 
studerade sociologi i Uppsala och var en av Torgny Segerstedts första elever i det nya ämnet som 
etablerades 1947.

Priset utdelades första gången år 2017:
Den första mottagaren år 2017 var Delia Baldassari, professor vid New York University, för 

framstående bidrag till politisk sociologi, som exempel röstbeteende, opinioner, nätverk och 
socialt kapital. 

2018 års pris tilldelades Shamus Khan, professor vid Columbia University, för framstående 
bidrag till forskningen om eliter, där han bygger på den klassiska sociologin och vidareutvecklar 
forskningen om stratifiering och ojämlikhet.

2019 års pris tilldelades sociologen Joscha Legewie, verksam som assistent professor i sociologi 
vid Harvard University, för sina innovativa studier inom klassiska forskningsfält som exempel 
etnicitet, utbildning och kriminologi.

År 2020 gavs priset till fil.dr. Lena Lindén, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 
vid Göteborgs universitet, för hennes forskning om vaccineringens socialpolitiska dimensioner. 
Hennes forskning ligger i skärningspunkten mellan forskningsområdena hälsa, digitalisering 
och kön och visar bland annat på sambandet mellan vetenskaplig kunskap och hur den tolkas och 
används för olika ändamål.

Ett pris med anknytning till institutionen, som kan förtjäna att nämnas är

THE JAN TROST AWARD FOR OUTSTANDING CONTRIBUTIONS TO  
COMPAR ATIVE FAMILY STUDIES

Det instiftades 1999 av The International Section of the National Council on Family Relations i USA 
i syfte att hedra docenten (sedermera professor) Jan Trost (1935–2018) verksam vid Sociologiska 
institutionen. Det utdelas varje år till en internationellt etablerad forskare inom familjestudier. 
Första gången delades det ut till Jan Trost.
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FÖRTECKNING 3

Rapportserier, vänböcker m.m.

Under många år var det inte så vanligt att institutionens forskning publicerades genom bokförlag 
och i internationella tidskrifter. För vidare spridning användes i stället interna rapportserier av 
olika slag. Institutionen har under årens lopp haft ett flertal olika sådana:
• Research Reports, 1950−1992. De finns samlade i 19 mappar med varierande antal i vardera. 

De har numrerats årtalsvis. De torde uppgå till drygt 100.
• Disaster Studies, 1976–1988, redaktör Jan Trost, 23 rapporter
• Familjeforskningsgruppen, Family Reports, 1983−1984, redaktör Jan Trost, 9 rapporter
• Äldre i samhället – förr nu och i framtiden, 1981–1991, ansvarig Lars Tornstam, 35 rapporter 

samt tre publicerade bokverk. Rapportserien utgjorde ett krav från anslagsgivaren Forsknings-
rådsnämnden.

• Working Paper Series, 1997−2003, 9 rapporter, redaktör Gunhild Hammarström i inlednings-
skedet. Hon efterträddes av Fereshteh Ahmadi och därefter Hedvig Ekerwald.
Det kan även ha funnits andra rapportserier under kortare tid. Interna rapportserier före-

kommer inte längre vid Sociologiska institutionen, vilket beror på att allt fler doktorander och 
forskare publicerar sig i internationella tidskrifter med peer-review-förfarande eller genom bok-
förlag.

Vid många institutioner har det varit brukligt att till större bemärkelsedagar, framför allt pro-
fessorers, producera vänböcker eller festskrifter, i vilka kolleger bidrar med artiklar. Det har dock 
inte gällt Sociologiska institutionen, men det finns ändå fyra: 
• Miscellania Sociologica 1974, (red. Jan Trost), Sociologiska institutionen, tillägnad Birger Lind-

skog med anledning av hans 60-årsdag, innehållande artiklar av kolleger.
• Sociology in the world: Essays in honour of Ulf Himmelstrand on his 65th birthday. 1989. Research 

Reports 1989:5. Sociologiska institutionen. Den innehåller 13 artiklar av kolleger i Sverige 
och stora delar av världen.

• Könssorter(ing): Forskning om kön och makt, 1997, Sociologiska institutionen: Working Paper 
Series 1, (red. Gunhild Hammarström), tillägnad Eva Lundgren med anledning av hennes 
50-årsdag, innehållande artiklar av hennes doktorander,.
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• Om kunskap, kärlek och ingenting särskiljt, 2008, (red. Sverre Wide, Fredrik Palm och Vessela 
Misheva), Working Paper Series, Sociologiska institutionen, tillägnad Kaj Håkanson med 
anledning av hans pensionering. Skriften innehåller bidrag av kolleger, Kajs doktorander och 
f.d. doktorander.
I samband med institutionens 40- och 50-årsjubileer har två jubileumssskrifter producerats: 

• Birger Lindskog, Sociologiska institutionen i Uppsala 1948–1988: Jubileumsprogram och loggboks-
blad. 

• Sociologiska institutionen 50 år: 1947–1997, (red. Gunhild Hammarström), Sociologiska insti-
tutionen, skriven i huvudsak av Ulf Himmelstrand och Sonja Calais van Stokkom.
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FÖRTECKNING 4

Professorer vid Sociologiska institutionen

Årtalen betecknar utnämningsåret respektive det år anställningen upphörde vid Uppsala 
universitet, antingen genom pension eller på grund av annan anställning. Några har efter 
pensionsåret haft en anställning som seniorprofessor, vilket inte anges här. Professorer utsedda före 
den 30 juni 1992 var fullmaktsprofessorer, dvs. med kunglig fullmakt, vilket upphörde därefter.

PROFESSORER I SOCIOLOGI

Torgny Segerstedt 1947−1969
Ulf Himmelstrand 1969−1989
Göran Ahrne 1993−1994
Ron Eyerman 1998−2002
Jukka Gronow 2003−2010
Patrik Aspers 2012−

Placering vid dåvarande Högskolan i Örebro (knuten till Uppsala universitet)
Thomas Brante 1995−1997
Björn Eriksson 1998−1999 (därefter övergick professuren till  
 Örebro universitet

Sociologi med inriktning mot handikapp (senare funktionshinderforskning)
Mårten Söder 1991−2010
Rafael Lindqvist 2011−2016 (funktionshinderforskning)

Sociologi med inriktning mot äldre människor (senare sociologi särskilt socialgerontologi)
Lars Tornstam 1992−2010
Sandra Torres 2010− (särskilt socialgerontologi)
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Sociologi, särskilt kvinnoforskning
Eva Lundgren 1993−2011

Sociologi, särskilt bostads- och urbansociologi (placerad vid IBF)
Jim Kemeny 1996−2005
Mats Franzén 2006−2015
Miguel Martínez  2017−

Extra professorer
Birger Lindskog 1969−1980
Tom Burns 1982−2002 (prefixet extra togs senare bort)

Professor i socialt arbete
Stefan Sjöström 2018 −

Befordrade professorer
Gunhild Hammarström 1999−2008, inriktning mot äldres förhållanden i  
 samhället, pensionerad
Jan Trost 2000, gick därefter i pension, avliden
Kaj Håkanson 2001−2008, pensionerad
Bo Lewin 2001−2014, pensionerad
Mats Franzén 2002−2006, därefter professor i bostads- och  
 urbansociologi
Elisabet Näsman 2004−2014, pensionerad
Eva Sandstedt 2006−2014, särskilt bostad- och urbansociologi
Hedvig Ekerwald 2007−2015, pensionerad
Orlando Mella 2008−2013, pensionerad, avliden
Keith Pringle 2008−2014, inriktning mot socialt arbete, pensionerad
Vessela Misheva 2008−2019, pensionerad
Karin Barron 2011 flyttade därefter från institutionen
Ilkka Henrik Mäkinen 2013−
Hannah Bradby 2013−
Tora Holmberg 2015−

Tillförordnade professorer (under tjänstledigheter och vakanser)
Georg Karlsson 1958−1966
Birger Lindskog 1966−1969
Bengt Abrahamsson 1972−1977
Björn Eriksson 1978−1981
Kaj Håkanson 1986−1990
Pablo Suarez 1990−1993
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FÖRTECKNING 5

Universitetslektorer vid  
Sociologiska institutionen

Universitetslektoraten inrättades som undervisningstjänster på förslag av 1955 års universitets-
utredning. Det var oavsättliga statliga tjänster med förordnande av Kungl. Maj:t (efter år 1993 
av Regeringen) som vederbörande innehade fram till sin pensionering. År 1986 ersattes de av 
tillsvidareanställningar, som förordnades av Rektor, och som man kunde förlora vid exempelvis 
medelsbrist. Oavsett anställningsform är tjänsteinnehållet i stort sett detsamma. Efter år 1986 
kan även forskning ingå i anställningen.

Jag har begränsat mig till fullmaktslektorer och tillsvidareförordnade lektorer, varav några har 
varit förordnade på extra lektorat och vikariat dessförinnan. Extra lektorer och vikarierande har 
varit många och inte någon av dem medtagits här.

FULLMAKTSLEKTORER 

(b=befordrad till professor, vilket infördes år 1999)
Georg Karlsson 1961−1966, därefter förordnad som professor, avliden
Birger Lindskog 1966−1969, därefter förordnad som professor, avliden
Ulf Himmelstrand 1966−1969, därefter förordnad som professor, avliden
Jan Trost, (b) 1968−2000, avliden
Sonja Calais van Stokkom 1969−1995
Inga Boëthius 1973−1990, avliden
Lars Tornstam 1981−1992, därefter förordnad som professor, avliden
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TILLSVIDAREFÖRORDNADE LEKTORER36  (b=befordrad till professor)

Jan- Olof Björkman 1977−1999, pensionerad
Peder Hård af Segerstad 1986−1998, flyttat till annan institution, pensionerad
Gunhild Hammarström (b) 1986−1999
Sverker Syrén 1986−1999, pensionerad, avliden
Björn Eriksson 1986 − 1999, därefter förordnad som professor i Örebro,
 pensionerad
Kaj Håkanson (b) 1986−2001
Bo Lewin (b) 1986−2001
Lowe Hedman 1986−1998, flyttat till annan institution, pensionerad
Hedvig Ekerwald (b) 1986−2007
Mats Franzén (b) 1990−1994, därefter vid IBF (se nedan), pensionerad
Rolf Bucht 1990−1999, avliden
Irving Palm 1990−2011, pensionerad
Pablo Suarez 1991−2006, avliden
Anne-Marie Morhed 1993−1998, flyttat till annan institution, pensionerad
Elisabet Näsman (b) 1997−2004
Orlando Mella (b) 1997−2008
Kerstin Rathsman 2001−2014, pensionerad
Marianne Winqvist 2002−2011, slutat pga annan tjänst, pensionerad
Karin Barron (b) 2003−2011, slutat pga annan tjänst
Vessela Misheva (b) 2007−2008
Keith Pringle (b) 2008, inriktning socialt arbete
Michael Allvin 2010−
Fredrik Palm 2010−
Tor Larsson 2010−2014, 50 %, pensionerad
Kari Jess 2011−2015, inriktning socialt arbete, slutat pga annan   
 tjänst
Katarina Hjertner Thorén 2011−2012, inriktning socialt arbete, slutat pga annan   
 tjänst
Ulla Hellström Mühli 2012−2017, ssk socialgerontologi, pensionerad
Elin Thunman 2012−2014, särskilt socialpsykologi, slutat pga annan   
 tjänst
Lucas Gottzén 2013−2014, inriktning socialt arbete, slutat pga annan   
 tjänst
Ilkka Henrik Mäkinen (b) 2013, inriktning kvantitativa metoder
Hannah Bradby (b) 2013
Tora Holmberg (b) 2014−2015

36  Många av dem som står som tillsvidareförordnade fick anställning före 1986. Att 1986 står som anställningsår för många beror på 
LÄTU-reformen samma år. Karolina Gyllenspetz (tidigare Thunberg), Henrik Karlsson och Sara Eklund har varit behjälpliga med vissa 
uppgifter.
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Fredrik Movitz 2018−, inriktning arbetsliv och organisation 
Reza Azarian 2019−, inriktning socialpsykologi 
Miia Bask 2019−,  inriktning kvantitativa metoder 
Stina Bergman Blix 2020−

Tillhörande IBF
Mats Franzén (b) 1994−2006, därefter professor vid IBF, pensionerad
Eva Sandstedt (b) 1996−2014, i bostads- och urbansociologi, pensionerad 
Susanne Urban 2014−

Tillhörande Cesar
Siv-Britt Björktomta 2018− föreståndare Cesar
Daniel Nilsson Ranta 2018− 
Maritha Jacobsson 2018− 
Ann-Sofie Bergman 2018−
Clara Iversen 2018−
Linn Egeberg Holmgren 2020−
Katarina Alexius 2020−
Kristina Engwall 2020−



DEL 2   |  FÖRTECKNINGAR   •   143

FÖRTECKNING 6

Docenttjänster, biträdande lektorat,  
forskarassistenttjänster och postdoktorer37

DOCENTTJÄNSTER

Georg Karlsson 1 juli 1954 − 30 juni 1961
Birger Lindskog 1 juli 1954 − 30 juni 1955,
 1 juli 1958 − 30 juni 1961 (vik)
 1 januari − 31 december 1965
Agne Lundqvist 1 juli 1961 − 30 juni 1967
Ulf Himmelstrand  1 juli 1962 − 15 september 1964 (begärde entledigande)
Jan Trost 1 juli 1968 − 31 december 1975
Bengt Abrahamsson 1 januari 1972 − 31 december 1977
Björn Eriksson 1 mars 1977 − 1986
Hans Jürgen Holstein 1 mars 1977 − 31 december 1978 (vik)
Göran Ahrne 1 mars 1978 − 30 juni 1978 (interim. i väntan på  
 tillsättning)
Kaj Håkanson 1 juli 1978 − 1984

BITR ÄDANDE LEKTORER

Sociologi
Wendelin Reich 2009−2014
Stina Bergman Blix 1 juli 2017 − 30 juni 2021 (befordrad till lektor 1 juni   
 2020)
Daoud Adel 1 januari 2018 − 6 juni 2018

37  För uppgifterna om forskarassistenttjänsterna har jag haft ovärderlig hjälp av Ann-Catrine Arvidsson vid Personalavdelningen.
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Cesar
Stina Fernqvist 3 mars 2018 − 28 februari 2022
Anna Olaisson 7 juli 2018 − 31 december 2022 
Marie Flinkfeldt 1 maj 2020 − 30 april 2024

FORSK AR ASSISTENTTJÄNSTER FINANSIER ADE AV FAKULTETSMEDEL 

Kaj Håkanson 1 januari 1970 − 31 december 1975
Björn Eriksson 1 april 1971 − 31 mars 1980 (avbröts 1977 pga  
 docenttjänst)
Pablo Suarez   januari 1976 − 31 december 1980
Torsten Björkman 1 mars 1976 − 30 juni 1981 (omväxlande med vik 
 forskarassistent, 75 procent tjänstgöring)
Ulla Arnell-Gustafsson interim förordnad några månader 1977
Göran Ahrne 1 januari 1977 − 30 november 1983
Thomas Coniavitis (disputerade 1977), några kortare förordnanden som
 vikarierande forskarassistent under åren 1976, 1978 −   
 1979, 
 1981 − 1982, sammanlagt ungefär 9 månader, 
 därefter 1 oktober 1983 − 31 mars 1987
Eva Sandstedt 1 januari 1985 − 31 december 1990
Mats Franzén vik forskarassistent 75 procent, 1 november 1985 − 31   
 mars 1987
Lars Udehn 1 december 1987 − 30 november 1991
Mekuria Bulcha 1 juli 1992 − 30 juni 1997
Haakon Leiulfsrud 1 juli 1993 − 30 november 1994 
Christine Roman 1 juli 1997 − 30 juni 2002 
Nora Machado 1 september 1998 − 31 augusti 2002
 (kombination mellan fakultetsmedel och -anslag)
Vessela Misheva, 1 juli 2003 − 31 augusti 2009 
Wendelin Reich 1 februari 2007 − 31 januari 2010, övergick till 
 biträdande lektorat 2009
Maria Eriksson 1 februari 2008 − 30 juni 2013

Forskarassistenttjänster vid IBF

Clarissa Kugelberg 1 januari 2000 − 31 december 2003
Per Gustafsson 1 januari 2005 − 31 december 2008
Tora Holmberg 1 november 2010 − 31 december 2013
Dominika Polanska 11 januari 2016 − 11 oktober 2020
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Forskarassistenttjänster finansierade av forskningsråd

Elisabet Furst L’Orange 1 januari 1996 − 31 juli 1997 
Geir Öygarden 1 september 2002 − 1 september 2003

Forskarassistenttjänster finansierade av annan myndighet

Helena Tegler 18 maj 2020 – 18 april 2022

POSTDOKTORER

Sociologi
Ugo Corte 1 juni 2014 − 31 augusti 2016
Magdalena Kania-Lundholm 1 juni 2015 - 7 maj 2019
Liubov Borisova 1 september 2015 − 31 mars 2018
Greti-Iulia Ivana 1 oktober 2016 − 30 september 2018
Alexander Dobeson 1 november 2016 − 31 oktober 2018
Sebastian Kohl 1 januari 2017 − 31 december 2018
Henrik Fürst 1 juni 2019 − 28 februari 2022
Alexandra Macht 15 augusti 2019 − 1 februari 2020
Nina Törnkvist 1 april 2020 − 31 mars 2022

Cesar
Elin Nilsson 13 januari 2020 − 1 februari 2022
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FÖRTECKNING 7

Prefekter och studierektorer

PREFEKTER

Torgny Segerstedt 1947−1954
Georg Karlsson  1954−1967
Birger Lindskog 1967−1970
Ulf Himmelstrand 1970−1971
Jan Olof Björkman 1971−1972
Ulf Himmelstrand 1972−1973
Rolf Jonsson 1973−1974
Jan Olof Björkman 1974−1979
Jürgen Hartmann 1979−1980
Lars Tornstam 1980−1987
Björn Eriksson 1987−1992
Gunhild Hammarström 1992−1996
Stefan Björklund 1996−1997
Lars Tornstam  1997−2003
Bo Lewin 2003−2006
Elisabet Näsman 2006−2008
Orlando Mella 2008−2009
Bo Lewin 2009−2012
Patrik Aspers 2012−2016
Kerstin Rathsman 2013, 5 månader under Aspers föräldraledighet
Sandra Torres 2015, 3 månader under Aspers föräldraledighet
Ilkka Henrik Mäkinen 2016−2020
Sandra Torres 2020-*

*Efterträddes 2021 av Hannah Bradby (red. anm)
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STF RESPEKTIVE BITR PREFEKT

Uppgifter om denna post före 1987 har jag inte kunnat få tag i.

Gunhild Hammarström 1987−1992
Björn Eriksson 1992−1993
Sonja Calais van Stokkom 1993−1995
Bo Lewin 1996−2004
Mårten Söder 2004−2006
Jukka Gronow 2006−2008 samt 6 månader 2009
Irving Palm 2006−2009
Kerstin Rathsman 2009−2014
Sandra Torres 2014−2016
Ilkka Henrik Mäkinen 2016
Sandra Torres 2016−2017
Michael Allvin 2017−2020
Hannah Bradby 2020−*

STUDIEREKTOR FORSK ARUTBILDNINGEN

Rolf Bucht 1995−1997 
Christine Roman 1999−2000 (1997-1998 står hon som kontaktperson)
Kaj Håkanson 2000−2008
Bo Lewin 2008−2009 (tidsuppgiften är inte bekräftad)
Vessela Misheva 2009−2011
Michael Allvin 2011
Rafael Lindqvist 2011−2015
Hannah Bradby 2015−2018
Stefan Sjöström 2018−2020 (avser socialt arbete samt sociologi en  
 kortare period 
Hannah Bradby 2019−2020 (avser sociologi samt socialt arbete en  
 kortare period)
Miguel Martínez och 2020− delat studierektorskap med
Ann-Sofie Bergman  2020− för både sociologi och socialt arbete

STUDIEREKTORER GRUNDUTBILDNING OCH AVANCER AD NIVÅ

Sociologi
Sonja Calais van Stokkom  1964−1980
Christer Rathsman 1980−1990
Jan Olof Björkman 1990−1993
Sonja Calais van Stokkom 1993−1995
Jan Olof Björkman 1995−1998
Hedvig Ekerwald 1999−2001 samt 6 månader 2006

*Eftreträddes 2021 av Fredrik Palm (red. anm)
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Kerstin Rathsman 2001−2008
Marianne Winqvist 2008−2010
Bo Lewin 2008−2009 (avancerad nivå, tidsuppgiften är inte  
 bekräftad)
Michael Allvin 2011−2013
Fredrik Palm 2013−2019
Katharina Wesolowski 2019−2020
Miia Bask 2020−

Cesar
Daniel Nilsson Ranta 2018−
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FÖRTECKNING 8

Doktorsavhandlingar

AV HANDLINGAR FÖR DOKTORSGR AD, GR ADUALAV HANDLINGAR,  
1947 – 1974

1951 Georg Karlsson Adaptability and Communications in Marriage
1954 Birger Lindskog African Leopard Men
1955 Agne Lundqvist Anpassning i hem och samhälle. En sociologisk studie i  
 två industristäder
1958 Carl-Erik Måwe Studier i den sociala kontrollen i Östmark
1960 Ulf Himmelstrand Social pressures, Attitudes and Democratic Processes
1966 Jan Trost Om bildandet av dyader
1969 Adam Heymowski Swedish ”Travellers” and their Ancestry. A Social  
 Isolate or an Ethnic Minority
1974 Hans Jürgen Holstein Homo Cyberneticus
 1. The Simulation of Everyday Life,
 2. Towards an Epistemology of Dynamic Causal  
 Modelling, 
 3. Heurestic Simulation Programming,
 4. Artificial Psychology and Generative Micro- 
 Sociology
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AV HANDLINGAR FÖR DOKTORSEX AMEN, 1969 – 38

1971 Eneroth, Bo Individegenskapers, gruppsammansättningars och
 ledarbeteendens inverkan på gruppers effektivitet
1971 Kitahara, Mitchio Twelve propositions on the self: a study of cognitive 
 consistency in the sociological perspective
1972 Eriksson, Björn Om den sociologiska analysen av kunskap
1972 Jonsson, Rolf Missbruk och återfall. Några aspekter på    
 alkoholmissbruk
1972 Johansson, Lena The distribution of schooling in Sweden
1973 Tornstam, Lars Att åldras. Socialgerontologiska perspektiv
1973 Goldberg, Ted The ”heads” of Stockholm. A participant observation   
 study of deviant behaviour
1973 Hartmann, Jürgen Studentdissidens und Systemkonflikt.
 Zur Dynamik von Studentenbewegungen in
 fortgeschrittenen Industrieländern: das Beispiel   
 Schweden
1973 Sjögren, Olle Vi vill bo som andra − En systemanalys över ungdoms  
 bostäder, syfte och funktion
1974 Hård af Segerstad, Peder Litteratursociologi. Ett bidrag till ämnets < 
 teoriutveckling
1974 Stål, Rolf De fattige. En sociologisk studie av det ökade antalet 
 fattigvårdstagare under 1820-talet
1974 Björkman, Jan Olof Bonde och tjänstehjon. Om social stratifiering i äldre 
 mellansvensk agrarbygd
1974 Fry, John Marcuse. Dilemma and Liberation. A critical analysis
1975 Hammarström, Gunhild Det sociala åldrandet: Ett tvärkulturellt perspektiv
1975 Arnell-Gustafsson, Ulla Om bostadssegrationens effekter
1975 Soydan, Haluk Social structure and subjective culture: A macro- 
 sociological inquiry into an atlas of affective meaning
1975 Lagerberg, Dagmar Kontext och funktion. Bidrag till innehållsanalysens
 teori och metod
1976 Igbozurike, Martin Problem-generating structures in Nigerià s rural  
 development
1976 Manghezi, Alpheus Class, elite and community in African development
1976 Tengvald, Karin Samhällets krav och de fattigas resurser
1976 Ahrne, Göran Den gyllene kedjan. Studier i arbete och konsumtion 

38  Förteckningen över avhandlingarna utgår från disputationsår, men kan från år 1997 ibland vara examensår. Uppgifterna från och med 
1997 har jag erhållit av Josef Ginnerskov, doktorand. Uppgift om vilka som disputerat olika år, liksom avhandlingarnas titel, har inte varit 
möjligt att få fram ur protokoll och andra handlingar på institutionen. Det går inte heller att få fram genom Diva, eftersom universitetsbib-
lioteket Carolina inte har någon sökfunktion för enbart ”doktorsavhandlingar Sociologiska institutionen”. Även andra ämnen ingår.
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1976 Sandberg, Åke The limits to democratic planning. Knowledge, power
 and methods in the struggle for the future
1977 Broström, Anders & Vuxenutbildning och fördelningspolitik
Ekeroth, Gunnar
1977 Hultåker, Örjan E Models of job satisfaction
1977 Widegren, Örjan Power and influence in social relationships.
 A conceptual analysis
1977 Coniavitis, Thomas Irrationalitet − rationalitet. MaxWeber − Georg   
 Lukács: en uppgörelse
1978 Fredén, Lars Att sakna möjligheter. En teoretisk och empirisk studie
 av depressioner utifrån Ernst Beckers socialpsykologiska  
 teori
1978 Hedman, Lowe Svenskarna och U-hjälpen. En studie av den svenska
 allmänheten, lokala opinionsbildare och journalister
1979 Tham, Henrik Brottslighet och levnadsnivå − en undersökning av män  
 i kriminalregistret födda 1892-1953
1979 Lewin, Bo Om ogift samboende i Sverige med tonvikt på samtida
 förhållanden
1979 Ekstrand, Lars Från Konsul Göransson till MBL. Om lokal facklig   
 kamp i Sverige
1979 Gillwik, Linnéa Småhuslyckan − finns den?
1980 Lundén, Ann &  Näsman, Elisabeth Elevvård − till vems bästa? En sociologisk närstudie av
 beslutsfattande i en grundskola
1980 Willox, Paul The Capital Crisis and Labour: Perspectives on the   
 Dynamics of Working- Class Consciousness in Canada
1981 Franzén, Mats & Sandstedt, Eva Grannskap och stadsplanering. Om stat och byggande i
 efterkrigstidens Sverige
1981 Lyttkens, Lorentz Människors möten − en undersökning av samspelets   
 innebörd
1981 Björkman, Torsten & Från Max till PIA. Reformstrategier inom arbetsmiljö  
Karin Lundqvist området
1981 Szymszak, Jan Grupp mot grupp i skolan. Ideal och verklighet vid   
 vidgat inflytande
1981 Söder, Mårten Vårdorganisation, vårdideologi och integrering.
 Sociologiska perspektiv på omsorger om utvecklings  
 störda
1981 Starrin, Bengt Psykiatrisk praktik som praxis. Exemplet psykiatrin i   
 det svenska försvaret
1982 Palm, Irving Frikyrkorna, arbetarfrågan och klasskampen.
 Frikyrkorörelsens hållning till arbetarnas fackliga och   
 politiska kamp åren kring sekelskiftet
1983 Seyler, Hans Hur bonden blev lönearbetare. Industrisamhället och   
 den svenska bondeklassens omvandling
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1983 Danermark, Berth Klass, inkomst och boende. Om segregationen i några
 kommuner
1983 Jonsson, Britta Alternativa livsformer i 70 talets Sverige
1983 Ekerwald, Hedvig Den intelligenta medelklassen. En litteraturstudie över
 social bakgrund och studieresultat 
1983 Ritchey, Thomas P Towards a Theory of a Nonlinear Social Evolution
1984 Larsson, Tor Industrins furirer
1985 Adriansson, Jan Bortom arv och miljö
1986 Mella, Orlando Religion and Politics in Chile. An analysis of religious   
 models
1986 Rudqvist, Anders Peasant Struggle and Action Research in Colombia
1986 Johansson, Stina Forskare – behandlare − patient
1986 Magnusson, Kjell Jugoslaver i Sverige − Invandrare och identitet i ett 
 kultursociologiskt perspektiv
1987 Udéhn, Lars Methodological Individualism − A critical appraisal
1987 Midttun, Atle Segmentering, sektordynamikk og institusionell efter  
 slep: Norsk kraftutbyggningspolitik − organisering   
 gjennem 1976 og tidlig 1980-årene
1987 Einarsson, Ingimar Patterns of Societal Development in Iceland
1987 Stryjan, Yohanan Impossible Organizations: On Self Management and 
 Organizational Reproduction
1987 Segraeus, Vera Institutionell narkomanvård. Organisation och innehåll
1988 Carlsson, Lennart E Vetenskap och handlingsorientering. Studier av  
 konkurrerande vetenskapsideal
1988 Bulcha, Mekuria Flight and Integration: The Case of Ethiopian  
 Refugees in Eastern Sudan
1988 Ahlberg, Beth Maina Women ś Collective Participation in Development.
 A Socio-Cultural and Historical Analysis of Mobiliza-  
 tion of Women for Collective Action with Special  
 Emphasis on Health and Reproduction
1988 Illicki, Julian Den föränderliga identiteten. Om identitetsförändringar  
 hos den yngre generationen polska judar som invandrade   
 till Sverige under åren 1968-1972
1989 Borell, Klas Disciplinära strategier
1989 Olsson, Anders S The Swedish Wage Negotiation System
1989 Brulin, Göran Från den śvenska modellen´ till företagskorporatism?
1990 Brady, Paul Americans in Sweden
1990 Helmius, Gisela Mogen for sex?
1990 Ernfors, Eva B & Archaic Economy and Modern Society 
Ernfors, Rúnarr
1990 Hendricks, Fred T. The Pillars of Apartheid. Land Tenure, Rural Planning  
 and the Chieftaincy
1991 Leiulfsrud, Håkon Det familjära klassamhället. En teoretisk och empirisk   
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 studie av blandklassfamiljer
1991 Oloyede, Olaijde Coping under Recession. Workers in a Nigerian Factory
1991 Conde-Costas, Luis The Marxist Theory of Ideology. A Conceptual Analysis
1992 Johansson, Roine Vid byråkratins gränser. Om handlingsfrihetens  
 organisatoriska begränsningar i klientrelaterat arbete
1993 Fowler, Cary Unnatural Selection
1993 Farah, Mohamed I. From Ethnic Response to Clan Identity. A study of State 
 Penetration among the Somali Nomadic Pastoral  
 Society of Northeastern Kenya
1993 Morhed, Anne-Marie Mellan kvinnofråga och kvinnovetenskap. Om 
 kvinnodiskursens utveckling och disciplinering
1993 Díaz, José Alberto Choosing Integration: A theoretical and empirical   
 study of immigrant integration in Sweden
1994 Ekström, Mats Residential Relocation, Urban Renewal and the   
 Well-being of Elderly People: Towards a Realist  
 Approach
1994 Antilla, Sten Aspects of Macro-Sociological Methodology
1994 Roman, Christine Lika på olika villkor. Könssegregering i  
 kunskapsföretag
1994 Lidskog, Rolf Radioactive and Hazardous Waste Management in   
 Sweden. Movements Politics and Science
1994 Blomqvist, Martha Könshierarkier i gungning − kvinnor i kunskapsföretag
1995 Hugemark, Agneta Den fängslande marknaden − Ekonomiska experter om 
 välfärdsstaten
1995 Ekegren, Peter The Reading of Theoretical Texts
1995 Bergman, Paavo Moderna lagarbeten; studier av arbete, teknik och  
 organisation i högteknologisk processindustri
1995 Mammo, Tirfe Meeting the Challenge of Poverty − Focus on Ethiopia
1995 Michalakis, Dimitris Legislating Death. Socio-Legal Studies of The Brain   
 Death Controversy in Sweden
1995 Ahmadi, Fereshteh Iranian Islam and the Concept of the Individual
& Ahmadi, Nader
1995 Kamali, Masoud The Modern Revolutions of Iran: Clergy, Bazaris, and   
 the State in the Modernization Process
1995 Admassie, Yeraswork Twenty Years to Nowhere: Property Rights, Land  
 Management  and Conservation in Ethiopia
1996 Garcia, Claudia The Making of the Miskitu People of Nicaragua
1996 Machado, Nora Using the Bodies of the Dead. Studies in Organization,  
 Law and Social Processes Related to Organ Transplan-  
 tation
1996 Jergeby, Ulla Utemiljö som kuliss och arena; att se bli sedd och  
 mötas i stadens offentliga och bostadsnära miljö
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1996 Fork, Susanna Självets positioner. Lidande och konflikt som 
 föreställningssystem
1997 Barron, Karin Disability and gender: Autonomy as an indication of   
 adulthood
1997 Mahmoodian, Mohammadrafi Social action: Variations, dimensions and dilemmas
1997 Zakaria, Yakubu The cultural context of business: A study of firms in a   
 northern Nigerian society
1997 Höjdestrand, Erik Det vedervärdiga videovåldet: Att återupprätta moralisk   
 ordning
1997 Jonsson, Tola B. Handlingsstrategier och maktsamspel i möten mellan 
 handläggare och invandrarklienter: Studier av ett 
 försäkringskassekontor
1997 Jeffner, Stina ”Liksom våldtäkt, typ”: Om betydelsen av kön och 
 heterosexualitet för ungdomars förståelse av våldtäkt
1997 Jacobsson, Kerstin Så gott som demokrati: Om demokratifrågan i EU- 
 debatten
1997 Sohlberg, Peter Mål och mening i samhället. Funktionalistiska program  
 i samhällsvetenskapen
1997 Öberg, Peter Livet som berättelse − biografi och åldrande
1998 Dzorgbo, Dan-Bright S Ghana in search of development: The challenge of  
 governance, economic management and institution   
 building
1998 Akpinar, Aylin Male’s honour and female’s shame: Gender and ethnic
 identity constructions among Turkish divorcées in the   
 migration context
1998 Sutton, Caroline Swedish alcohol discourse: Constructions of a social   
 problem
1998 Lindberg, Elisabeth Att välja döden: En socialpsykologisk studie av livs(o)  
 vilja
1998 Gallardo Fernández, Gloria L. Communal Land Ownership: Remnant of the Past?: 
 The agricultural communities in the Commune of  
 Canela, Norte Chico (1600-1998)
1999 Agevall, Ola A science of unique events: Max Weber’s methodology   
 of the cultural sciences
1999 Asztalos Morell, Ildikó Emancipation’s dead-end roads?: Studies in the  
 formation and development of the Hungarian    
 model for agriculture and gender, 1956-1989
1999 Lundgren, Mats Den kommunala förvaltningen som rationalistiskt ideal:
 En fallstudie om styrning och handlingsutrymme inom  
 skola, barnomsorg och miljö- och hälsoskydd
1999 Deniz, Fuat En minoritets odyssé: Upprätthållande och transforma  
 tion av etnisk identitet i förhållande till moderniserings  
 processer: det assyriska exemplet
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1999 Tyrkkö, Arja I skärningspunkten mellan arbetsliv och föräldraskap:
 En studie om livsformer i 1990-talets Sverige
1999 Bruhn, Anders Individualiseringen och det fackliga kollektivet: 
 En studie av industritjänstemäns förhållningssätt till   
 facket
1999 Lindblom, Jonas När vetenskapen tystnar: Ett socialpsykologiskt studium  
 av massmedias behandling av morden i Falun, Bjuv och  
 på Stureplan
1999 Hjorth Aronsson, Struktur, handling och rumslig morfologi: Två fall av   
 förnyelse   Christina och byggande i urban miljö
1999 Winqvist, Marianne Vuxna barn med hjälpbehövande föräldrar:  
 En livsformsanalys
2000 Gitahy, Leda A new paradigm of industrial organization:  
 The diffusion of technological and managerial 
 innovations in the Brazilian industry
2000 Bereketeab, Redie Eritrea: The making of a nation 1890 − 1991
2000 Ahn, Sang-Hoon Pro-welfare politics: A model for changes in European   
 welfare States
2000 Misheva, Vessela Shame and guilt: Sociology as a poietic system
2000 Nylander, Johan The power of framing: A new-institutional approach to  
 interest group participation in the European Union
2000 Øygarden, Geir Angell Den brukne neses estetikk. En bok om boksing
2000 Rathsman, Kerstin Incest: ”Att bo i en stulen kropp”
2000 Lundmark, Fredrik Människan i centrum: En studie av antropocentrisk
 värdegemenskap
2001 Torres, Sandra Understanding ”successful aging”: cultural and migratory 
 perspectives
2001 Edman, Johan Stadsplanering som professionellt verksamhetsfält: 
 En studie av yrkesgrupper och deras arbete
2002 Bildtgård, Torbjörn Hur maten blev en risk: Medicinens bidrag till  
 regleringen av det svenska ätandet
2002 Götlind, Karin Värderingskonflikter i praktiken: Hantering av  
 ambivalens vid en neonatal intensivvårdsavdelning
2002 Berg, Lena Äkta kärlek. Heterosexuell samvaro speglat mot  
 diskurser om kärlek, heterosexualitet och kropp
2003 Reich, Wendelin Dialogue and Shared Knowledge: How Verbal  
 Interaction Renders Mental States Socially Observable
2003 Fellesson, Måns Prolonged Exile in Relative Isolation Long-term   
 Consequences of Contrasting Refugee Policies in  
 Tanzania
2003 Westlund, Ole S(<i>t</i>)imulating a Social Psychology: G. H. Mead   
 and the Reality of the Social Object
2003 Schröder, Ted Det omedvetna – en dröm om det äkta
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2003 Eldén, Åsa Heder på liv och död: Våldsamma berättelser om rykten,
 oskuld och heder
2003 Eriksson, Maria I skuggan av Pappa: familjerätten och hanteringen av   
 fäders våld
2003 Sjöberg, Stefan Löntagarfondsfrågan − en hegemonisk vändpunkt: 
 En marxistisk analys
2003 Eriksson, Kristina Manligt läkarskap, kvinnliga läkare och normala  
 kvinnor: Köns- och läkarskapande symbolik, metaforik  
 och praktik
2003 Fredäng, Päivi Teckenspråkiga döva: Identitetsförändringar i det  
 svenska dövsamhället
2004 Nilsson, Frida Creating spaces for action. ANC-women politicians’   
 views on bridewealth and gender-related power
2004 Kiemo, Karatu Towards a Socio-Economic and Demographic Theory of 
 Elderly Suicide: A Comparison of 49 Countries at   
 VariouS Stages of Development
2004 Almqvist, Annika Drömmen om det egna huset: Från bostadsförsörjning   
 till livsprojekt
2004 Bondestam, Fredrik En önskan att skriva abjektet :Analyser av akademisk 
 jämställdhet
2004 Carstensen, Gunilla Sexuella trakasserier finns nog i en annan värld: 
 Konstruktioner av ett (o)giltigt problem
2005 Peterson, Helen Gender, Power and Post-Bureaucracy: Work Ideals in 
 IT Consulting
2005 Imboden, Alain The Propaganda of Progress: The Case of Swedish  
 Housing Exhibitions
2005 Wide, Sverre Människans mått: Om statistik, sociologi och världen   
 som socialt vara
2005 Holmberg, Tora Vetenskap på gränsen
2006 Milton, Pia Arbete i stället för bidrag? Om aktiveringskraven i 
 socialtjänsten och effekten för de arbetslösa  
 bidragstagarna
2006 Brodin, Göran Egenvårdens ansikten: Om egenvård från kvacksalveri   
 till patientdemokrati och e-health
2006 Kumlin, Tomas Genom kroppen Bortom kroppen: En upptäcktsresa  
 vid kroppens gränser
2006 Krekula, Clary Kvinna i ålderskodad värld: Om äldre kvinnors  
 förkroppsligade identitetsförhandlingar
2006 Wahl, Thomas Motorikens retorik: Kroppsobservationer, översättningar  
 och faktakonstruktioner: en diskursanalys
2007 Grönvik, Lars Definitions of Disability in Social Sciences: 
 Methodological Perspectives
2007 Kroon, Ann FE/MALE asymmetries of gender and sexuality
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2007 Palm, Fredrik Det odödas analys: En studie av centralproblematiken i  
 Slavoj Zizeks samhällsanalys
2007 Öst, Thomas Livsstilsförändringar och ”grön” teknik: Om relationen  
 mellan 
 ekonomisk och ekologisk rationalitet i miljöpolitiken
2007 Lundström, Catrin Svenska latinas: Ras, klass och kön i svenskhetens  
 geografi
2008 Heikkinen, Satu Att köra eller inte köra: Hur de äldre, åldrande och   
 bilkörning  har diskuterats i svensk transportpolitik
2008 Jörnesten, Anders Forskningens nytta: Om ambivalens i forskningspolitik  
 och vardag
2008 Samuelsson, Anna I naturens teater: Kultur- och miljösociologiska analyser  
 av naturhistoriska utställningar och filmer
2008 Sundin, Mats Bra läge men dåligt rykte. En jämförande historisk   
 studie av tre stadsdelar i Borås, Eskilstuna och Gävle
2009 Olsen, Terje Versjoner av arbeid: Dagaktivitet og arbeid etter av  
 viklingen av institusjonsomsorgen
2010 Andersson, Malinda Blodets och rötternas logik: Internationell adoption i   
 välfärdens diskursiva praktik
2010 Lekare, Kerstin Hot och handlingsstrategier: En komparativ studie av   
 tre bostadsområden i Örebro
2011 Dahlkild-Öhman, Gunilla Att börja tala med barn om pappas våld mot mamma:  
 Radikalt lärande i arbetet med vårdnad, boende och   
 umgänge
2011 Lindquist, Bert Deltagande integrerar individ och organisation:  
 En teoretisk studie i integrationens former, mekanismer  
 och processer
2011 Andersson, Catrine Hundra år av tvåsamhet: Äktenskapet i svenska statliga 
 utredningar 1909-2009
2011 Egeberg Holmgren, Linn IngenMansLand: om män som feminister, 
 intervjuframträdanden och passerandets politik
2011 Mjöberg, Jessica Innerlighetens tid: En sociologisk undersökning av   
 intimitet och senmodernitet
2012 Kania-Lundholm, Magdalena Re-Branding A Nation Online: Discourses on Polish 
 Nationalism and Patriotism
2012 Corte, Ugo Subcultures and Small Groups: A Social Movement   
 Theory Approach
2012 Zakharov, Nikolay Attaining Whiteness: A Sociological Study of Race and 
 Racialization in Russia
2012 Nyström, Ann-Sofie Att synas och lära utan att synas lära: En studie av 
 underprestation och privilegierade unga mäns
 identitetsförhandlingar i gymnasieskolan
2013 Paulsen, Roland Empty Labor: Subjectivity and Idleness at Work
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2013 Iversen, Clara Making Questions and Answers Work: Negotiating 
 Participation in Interview Interaction
2013 Hannerz, Erik Performing Punk: Subcultural Authentications and the 
 Positioning of the Mainstream
2013 Jukkala, Tanya Suicide in Russia: A macro-sociological study
2013 Fernqvist, Stina En erfarenhet rikare?: En kvalitativ studie av barns  
 strategier och barnfattigdomens villkor i välfärdsstaten
2013 Medina, Eduardo Från ”tyst vår” till ”hållbar utveckling”: En kritisk 
 diskursanalys av miljöfrågans utveckling 1962 – 1987
2014 Wernesjö, Ulrika Conditional Belonging: Listening to Unaccompanied   
 Young Refugees’ Voices
2014 Berggren, Kalle Reading Rap: Feminist Interventions in Men and  
 Masculinity Research
2014 Salmonsson, Lisa The ’Other’ Doctor: Boundary work within the  
 Swedish medical profession
2014 Willander, Erika What Counts as Religion in Sociology?: The Problem of 
 Religiosity in Sociological Methodology
2014 Sohl, Lena Att veta sin klass: Kvinnors uppåtgående klassresor i   
 Sverige
2014 Löfmarck, Erik Den hand som föder dig: En studie av risk, mat och   
 moderskap i Sverige och Polen
2014 Lassinantti, Kitty Diagnosens dilemman: Identitet, anpassning och  
 motstånd hos kvinnor med ADHD
2015 Jurkane-Hobein, Iveta I Imagine You Here Now: Relationship Maintenance   
 Strategies in Long-Distance Intimate Relationships
2015 Wesolowski, Katharina Maybe Baby?: Reproductive Behaviour, Fertility  
 Intentions, and Family Policies in Post-communist   
 Countries, with a Special Focus on Ukraine
2015 Holmberg, Lars Den frånvarande intellektuelle: En diskursteoretisk   
 analys av en kollektiv representation
2015 Peuravaara, Kamilla ”Som en vanlig tjej”: Föreställningar om kropp,  
 funktionalitet och femininitet
2016 Dobeson, Alexander Hooked on Markets : Revaluing Coastal Fisheries in   
 Liberal Rural Capitalism
2016 Flinkfeldt, Marie Legitimacy Work: Managing Sick Leave Legitimacy in 
 Interaction
2016 Eriksson, Lovisa Online Together: A Sociological Study of the Concept   
 of Togetherness and the Contemporary Conditions for   
 Social Interaction
2016 Bruno, Linnéa Ofridstid: Fäders våld, staten och den separerande   
 familjen
2016 Ekstam, Helen Trångboddhet: Mellan bostadsstandard och boende- 
 moral
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2017 Fürst, Henrik Selected or Rejected?: Assessing Aspiring Writers’ 
 Attempts to Achieve Publication
2018 Bååth, Jonas Production in a State of Abundance: Valuation and   
 Practice in  the Swedish Meat Supply Chain
2018 Gröndal, Hedvig Unpacking Rational Use of Antibiotics: Policy in Medical  
 Practice and the Medical Debate
2019 Knechtel, Maricel L. Categorization Work in the Swedish Welfare State:  
 Doctors and social insurance officers on persons with   
 mental ill-health
2019 Sépulchre, Marie This is not citizenship. Analysing the claims of disability 
 activists in Sweden
2019 Svensson, Mikael Hur klass gör skillnad: Klasspositionens betydelse för   
 rasistiska och negativt särskiljande praktiker
2020 Ågård, Pernilla Negotiating who the ‘Other’ is: Care providers talk
 about caring for dying patients with migrant back  
 grounds  
2020 Viera, Magdalena Moments on a City Bus: Micro-sociology of Non-verbal 
 Interaction in urban Bus-riding
2020 Olofsson, Tobias MiningFutures: Prediction and Uncertainty in Swedish  
 Mineral Exploration
2020 Langa, Maria Thick Nature. Morality and Practice in Swedish Urban   
 Gardens
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FÖRTECKNING 9

Licentiatavhandlingar

Årtalen avser det år licentiatavhandlingen lades fram, men kan i något fall vara examensåret.39  
En stor del av de äldre licentiatavhandlingarna saknas i arkivet, och dit hör även samtliga för 
vilka jag inte har lyckats få fram titel.

AV HANDLINGAR ENLIGT DEN ÄLDRE STUDIEORDNINGEN, 1947 – 197340

Högst 100 poäng
1949 Lundquist, Agne Metodistförsamlingen i Uppsala. En historisk- 
 sociologisk studie. (Saknas i arkivet)
1950 Måwe, Carl-Erik Titel saknas
1951 Rundblad, Bengt G Forestville. A Study of Rural Social Change
1952 Zetterberg, Hans L. A Semantic Role Theory: Its Formulation, a Preliminary  
 Test And Some Implications for Social Responsibility
1953 Boëthius, Inga Kulturell aktivitet hos två grupper vuxna kvinnor: en 
 grupp aktiva boklånare vid ett folkbibliotek, en grupp   
 icke låntagare
1954 Danielsson, Bengt Work and Life on Raroia: on acculturation study from   
 the Tuamoto Group, French Oceania (Saknas i arkivet)
1955 Himmelstrand, Ulf Emotiv funktionstyp och integrationsgrad i en ideologi –
 teori och experiment (Saknas i arkivet)
1955 Svanäng, Olle Titel saknas
1955 Heymowski, Adam Om tattare och resande (Saknas i arkivet)

39 En tidigare förteckning finns i de båda tidigare jubileumsskrifterna. Den var dock inte helt fullständig. Tre tidigare saknade avhandlingar 
har år 2019 skänkts till institutionen av Karin Busch Zetterberg.
40 Josef Ginnerskov, doktorand, och Ylva Nettelbladt, kursadministratör, har varit behjälpliga vid framtagandet av denna förteckning. 
Eftersom de tidiga licentiatavhandlingarna inte är tryckta finns de inte förtecknade i Libris eller Diva. Några men inte samtliga finns i Sociol-
ogiska institutionens arkiv, Segerstedthuset. 
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1955 Anderson, Bo Sociala normer och skolresultat: en studie i  
 socialpsykologisk teori med empiriska bidrag angående   
 sociala normers inflytande på skolprestationen hos barn  
 i folkskolans fjärde klass (Saknas i arkivet)
1956 Erixon, Ingemar Trivsel och produktivitet
1958 Åhslund, Gunnar Titel saknas
1958 Melén, C. O. Ombudsmannakåren inom den fackliga arbetarrörelsen i
 Sverige
1961 Widén, Karin Den sociala bakgrunden hos barn intagna på barnhem
 (Saknas i arkivet)
1961 Trost, Jan Mätning av känslor i olika grupper
1962 Junus, Olavi Fritidsumgängets sammansättning med hänsyn till 
 samhällsskikt och samhällsklass
1963 Calais, Sonja Sjukdom, invaliditet och anpassning
1964 Ohlström, Bo Atomvapendebatten i svensk press
1965 Asplund, Johan Om attitydbegreppet
1965 Kitahara, Michio An Essay on Culture: A Definition of Culture and its
 Implications to the Study of Sociocultural Dynamics
1966 Johansson, Monica Arbete och fritid. En studie i aktiviteters tidsåtgång
1966 Busch, Karin Om kulturkonfrontation – en studie av anpassning hos 
 en kategori utlänningar i Sverige
1967 Abrahamsson, Bengt Anpassning och avgångsbenägenhet bland militärt   
 befäl
 (Saknas i arkivet)
1966 Johansson, Sten Mentalsjukhuset som organisation
1967 Nylöf, Göran Musikvanor i Sverige
1967 Ekecrantz, Jan Televisionens sociala funktioner och effekter:
 Problem och hypoteser
1967 Johansson, Bernt Bostäder och boendeförhållanden i Sverige 1945 − 1960
1968 Delmonico, Louis The Fifth Wheel
 (Saknas i arkivet)
1968 Johannesson, Kjell Utbildningsval och miljöfaktorer
1968 Frändén, Olof Föreställningar om attityder och sociala strukturer
1969 Björkman, Jan Olof Bruksbor emellan. En sociologisk studie av brukssam  
 hället, utförd i Söderfors i Uppland
1969 Höglund, Bengt Fredspolitik/Civilmotstånd 
1969 Styrborn, Sven Om styrningsfaktorer och beslutsförlopp vid högre   
 studier. En social-psykologisk skiss
1969 Håkanson, Kaj Psykisk sjukdom: Illusioner och realiteter
1969 Howard, Patricia Titel saknas
1971 Andersson, Sven Jacob Om narkomaners kulturella bakgrund och sociala miljö
 (Saknas i arkivet)
1971 Holstein, Hans Jürgen The Foundations of Systematic Socio-cybernetics
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1971 Bucht, Rolf Kultur, klass och samhälle. En studie av skolungdomars
 fritidsvanor
1971 Jonsson, Rolf Om alkoholmissbruk
1971 Manghezi, Alpheus The ruling elite in Tropical Africa: Their role in  
 development 
1972 Syrén, Sverker Sjukfrånvaro och sjukfrånvaroindikationer.
 Sociala och strukturella faktorers inverkan
1972 Abrahamsson, Ulla Radiohjälpen och dess givare. En serie undersökningar   
 om välgörenhet
1972 Westerlund, Björn Personalstruktur: Information och arbetsanpassning.
 En fallstudie
1972 Goldberg, Ted A non-addicted group
1972 Hartmann, Jürgen Die Studenten der Universität Uppsala. Die soziale   
 Situation der Studenten und die Determinanten für 
 radikale politische Einstellungen in der Studen-  
 tenschaft
1972 Hård af Segerstad, Peder Teatern och samhället. En sociologisk studie av  
 kulturvanor samt litteraturens om teaterns  
 förhållande till samhället
1972 Owusu, Ansah Socioeconomic impact on differentiation and  
 competition in society 
1972 Taylor, Ernest An organizational approach to the analysis of problems
 affecting education and manpower planning in Ghana
1973 Aronsson, Åke Alkohol och arbete
1973 Bissessar, Gordon Euthanasia: A Historical Survey
1973 Baudowijn, Meeus Macro-Sociologische analyse van het taalgebruik en de 
 taalkennis. Taalsociologische benadering van  
 taalminderheden
1973 Hollimon, John The employment situation of Afro-Americans in the   
 United States of America
1973 Piltz-Spengler, Elisabeth Audience Research in Stockholm Nationalmuseum – 
 Theories of the sociology of Art
1973 Olsson, Håkan Titel saknas

AV HANDLINGAR, 20 POÄNG, ENLIGT 1983 ÅRS STUDIEORDNING,  
1984 – 1992

1985 Brodin, Göran Egenvårdsdebatten i Sverige − förnyelse eller social   
 nedrustning (Saknas i arkivet)
1986 Lundberg, Leif Politisk propaganda på arbetsplatser. Rättsläge och  
 förekomst (Saknas i arkivet)
1986 Knocke, Wuokko Invandrade kvinnor i lönearbete och fack
 (Saknas i arkivet)
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1987 Fredriksson, Ingrid Jämställdhet − En studie av könsideologier
 (Saknas i arkivet)
1987 Ericsson, Margareta Den ekonomiska situationen för föräldrar med
 bidragsskyldighet mot barn (Saknas i arkivet)
1990 Lindqvist, Bert Hur bör organisationer styras? Om antaganden,  
 utgångspunkter och principer för ledning av organisa- 
 tioner (Saknas i arkivet)
1991 Bacal, Azril Types of Ethnic Identity Responses to Etnic  
 Discrimination. An Experimental Approach to Mexican   
 American Identity. Daily life and its Sacred  
 Expression.
 (Saknas i arkivet)
1991 Akpinar, Aylin Challenged Families and Kinship Ideals
 (Saknas i arkivet)
1992 Garcia, Claudia Daily Life and its Sacred Expressions: A Study of the   
 Miskitos (Saknas i arkivet)

AV HANDLINGAR, 40 POÄNG, ENLIGT 1993 ÅRS STUDIEORDNING

1994 Milton, Pia Kvinnor, alkohol och droger. Epidemologi, etiologi och
 prevention i ett kvinnoperspektiv (Saknas i arkivet)
1994 Philip, Rajaval From Identured Labourer to Free Wage Worker in   
 South Africa (Saknas i arkivet)
1995 Moula, Alireza Family relationships: The Dialectic of Individuation and
 Connection. The Adolecent’s Voice and Vision
 (Saknas i arkivet)
1995 Barron, Karin The transition from adolescence to adulthood for  
 physically disabled young people 
1996 Lekare, Kerstin Identitet och boende. ”Moral Career” och ”Ontological 
 Security” tillämpade på mäns och kvinnors boende och
 vardagliga liv (Saknas i arkivet)
1999 Berg, Lena Lagom är bäst. Unga kvinnors berättelser om  
 heterosexuell samvaro och pornografi (Saknas i arkivet)
1999 Sveinsson, Jon Runar Society, Urbanity and Housing in Iceland  
 (Saknas i arkivet)
1999 Czaplicka, Magdalena Yrhättor, backfishar och unga damer – ett flickboks- 
 galleri
2000 Bagg, Margret Nelson Aging Female: From the Perspective of Radical  
 Behaviorism
2001 Björklund, Marie Titel saknas
2005 Englund, Anna- Lena Jämnårigsocialisation i svensk skola 
2009 Jylkäs, Eila Taste in Architecture among Gymnasium Students in   
 Stockholm (Saknas i arkivet)
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AV HANDLINGAR, 60 HÖGSKOLEPOÄNG, ENLIGT 2007 ÅRS  
STUDIEORDNING41

2018 Sandström, Edvin  The Convaluation of Performance Art: A Study of Peer  
 Recognition Among Performance Artists 
 (Saknas i arkivet)
2019 Nettelbladt, Ylva Attityder till barnfrihet: (Icke-) reproduktionens  
 betydelse  (Saknas i arkivet)

41  I studietid motsvarar avhandlingen den tidigare studieordningen, dvs. ett studieår.
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FÖRTECKNING 10

Antagna docenter i sociologi

FILOSOFISK A RESPEKTIVE HUMANISTISK A FAKULTETEN

1954-05-20 Georg Karlsson
1954 06-23 Birger Lindskog (i socialantropologi)
1955 Agne Lundqvist (kan vara 1956, har inte lyckats finna   
 datum)
1960 Ulf Himmelstrand (kan vara 1961, har inte lyckats   
 finna datum)

SAMHÄLLSVETENSK APLIGA FAKULTETEN

1968 05-23 Jan Trost
1970-05-28 Adam Heymowski (i socialantropologi)
1975-04-16 Hans-Jürgen Holstein
1975-04-03 Kaj Håkanson
1975-05-20 Björn Eriksson
1978-04-13  Lars Tornstam
1981-06-10 Love Hedman
1982-05-27 Göran Ahrne
1983-05-08 Bo Lewin
1983-05-26 Peder Hård af Segerstad 
1985-04-10 Åke Sandberg
1986-01-10 Thomas Coniavitis
1987-03-09 Mårten Söder
1987-04-03 Pablo Suarez
1987-05-21 Gunhild Hammarström
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1987-09-07 Jim Kemeny
1987-09-21 Henrik Tham
1988-06-09 Inga Boëthius
1989-06-05 Mats Franzén
1990-06-07 Bengt Starrin
1990-10-17 Bo Eneroth
1991-01-28 Elisabet Näsman
1991-11-11 Eva Sandstedt
1992-09-09 Berth Danemark
1993-05-28 Stina Johansson
1994-03-17 Lars Udehn
1994-04-14 Roland Svensson
1994-10-14 Tor Larsson
1994-12-15 Beth Maina Ahlberg
1994-12-15 Yohanan Stryjan
1995-09-07 Hedvig Ekerwald
1997-02-27 Rolf Lidskog
1997-03-20 Mats Ekström
1997-06-02 Orlando Mella
1999-06-02 Mekuria Bulcha
2000-01-13 Masoud Kamali
2000-03-13 Britta Jonsson
2000-03-13 Ulla Arnell-Gustafsson
2000-05-30 Christine Roman
2000-09-14 Irving Palm
2001-05-07 Dimitris Michalakis
2001-09-10 Fereshteh Ahmadi Lewin
2002-01-16 Gisela Helmius
2002-01-16 Nora Machado
2002-09-16 Kerstin Jacobsson
2002-09-16 Martha Blomqvist
2003-03-27 Peter Öberg
2003-06-11 Nader Ahmadi
2003-06-11 Karin Barron
2003-11-19 Peter Sohlberg
2005-04-05 Sandra Torres
2005-09-14 Wendelin Reich
2006-10-16 Vessela Misheva
2007-04-05 Minna Salminen-Karlsson
2007-06-05 Elisabeth Lindberg
2007-09-07 Per Gustafson
2008-03-18  Ildikó Asztalos Morell
2008-03-18 Michael Allvin
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2008-09-10 Maria Eriksson
2009-04-10 Gloria Gallardo
2009-08-27 Kjell Magusson
2009-12-15 Tora Holmberg
2011-12-09 Catrin Lundström
2012-09-05 Jorge Calbucura
2012-09-05 Werner Schirmer
2012-09-05 Helen Peterson
2012-09-05 Ulla Hellström Muhli
2012-10-05 Agneta Hugemark
2013-05-29 Torbjörn Bildtgård
2013-09-10 Minoo Alinia
2013-12-10 Maria Törnqvist
2014-02-11 Redie Berekteab
2017-04-26 Roland Paulsen
2017-10-13 Elin Thunman

ANTAGNA DOCENTER I SOCIALT ARBETE

2019-07 01 Anna Olaison
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Del 3

Erinringar och tankar

REDAKTÖR

Hedvig Ekerwald

FÖRFATTARE

Ahmadi, Fereshteh, professor, Högskolan i Gävle
Ahlberg, Beth Maina, docent, Uppsala universitet

Ahrne, Göran, professor emeritus, Stockholms universitet
Anderson, Bo, professor emeritus, Michigan State University 

Aspers, Patrik, professor, Universität St.Gallen
Bulcha, Mekuria, docent vid Uppsala universitet, Mälardalens högskola

Busch Zetterberg, Karin, filosofie licentiat, vd för Sifo samhälle, vd för Demoskop
med för- och efterord av Gunhild Hammarström 

Calais van Stokkom, Sonja, filosofie licentiat, Uppsala universitet 
intervjuad av Hedvig Ekerwald och Gunhild Hammarström

Coniavitis, Thomas, professor emeritus, Panteion University, Aten
Fagerberg, Johan, FK, doktorand i socialt arbete, Uppsala universitet

Franzén, Mats, professor emeritus, IBF, Uppsala universitet
Johansson, Stina, professor emerita, Umeå universitet

Martínez, Miguel A., professor, IBF, Uppsala universitet
Palm, Irving (1944–2021), docent, Uppsala universitet

Sandstedt, Eva, professor emerita, IBF, Uppsala universitet
Segerstedt, Torgny (1908-1999), professor, rector magnificus, Uppsala universitet

Svensson, Göran, universitetslektor, F.D., Uppsala universitet
Torres, Sandra, professor, Uppsala universitet
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Förord

Första gången en inbjudan gick ut till alla på Sociologiska institutionen att skriva om institutionen 
inför dess 75-årsjubiléum var 21 december 2018. En påminnelse utgick också senare. Inbjudan gick 
ut på engelska i syfte att inkludera alla och uppgiften beskrevs så här:

"We think that the history of the department exists in the heads of its presently and formerly 
employed persons (and the students of course). We invite you to write down your memories and 
thoughts around the Department of Sociology in Uppsala - your perspective and your stories!

If you have been here only for a short time - your access to your memories of entering the de-
partment is most vivid.  You also have experiences of other workplaces, departments, and universi-
ties, which allow comparisons. If you have been here for long - just sit down and reflect!"

Magdalena Czaplicka, som tog sin licentiatexamen på institutionen 1999 i en avhandling om 
flickböcker på 1930-talet, har nu velat fånga in vissa drag hos en institution som Sociologen genom 
att likna den vid en flod. Hennes ord får här stå som en metafor för Sociologens växlande historia: 

"Strömmen kan löpa i en rak sträcka som underlättar förutsägelser, eller slingra sig i meandrar. 
Flodens stränder kan avgränsas av tät vass som begränsar synfältet. Alternativt kan de lämna en 
öppen utsikt. Med ett dammbygge kan strömmen hindras att löpa fritt. Ibland ser floden ut som en 
rännil som när som helst kan torka ut, ibland är floden så pass fylld med vatten att den hotas av att 
svämma över. Vatten i en flod kan även dunsta bort. En flod kan berikas med bifloder eller tappas 
på vatten med bevattningskanaler. En flod kan vara en del av ett större avrinningssystem. Ström-
men är enkelriktad och leds mot flodens mynning. Genom ett landskap flyter ofta flera parallella 
floder av varierande storlek. Strömmen brukar samspela med öar som finns i en flod. Från en tid till 
annan bildas det nya öar medan de gamla försvinner." 

Magdalena Czaplicka skriver om metaforen på ett sätt som jag tycker fångar den komplexitet 
som en process utgör. Denna variationsrika komplexitet kännetecknar också de bidrag som här 
följer. De är placerade någorlunda kronologiskt efter Sociologens historia.

Lagga i januari 2021

Hedvig Ekerwald 
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Lärare under fem decennier
Sonja Calais van Stokkom  
intervjuad av Gunhild Hammarström och  
Hedvig Ekerwald 

Eftersom Sonja Calais van Stokkom har tillbringat 46 år på institutionen, från 1951 till 1995, både 
som student och lärare, varav ungefär 20 år som studierektor, har vi sett det som värdefullt att för-
söka teckna ned hennes erfarenheter. Hon kommer fortfarande till vissa seminarier och disputatio-
ner. Hedvig Ekerwald och Gunhild Hammarström intervjuade henne den 13 juni 2018. Intervjun 
utgjorde ett samtal som böljade fram och tillbaka mellan olika ämnen. Hedvig Ekerwald förde 
anteckningar. Därefter har flera kompletterande samtal förts mellan Sonja och Gunhild. Utskriften 
är godkänd av Sonja.

Sonja Calais van Stokkom (född Risinger), i fortsättningen Sonja, är född den 5 december 1930 
i Stockholm (nu 90 år) och blev student i Borås. Hon kom till Uppsala höstterminen 1949, 18 år 
gammal, och skrev in sig vid Gotlands nation. Att hon valde Uppsala och Gotlands nation berodde 
på att hennes pappa hade läst medicin i Uppsala, medan hennes mamma hade läst till gymnastik-
direktör i Lund på Centralinstitutet. Sonjas pappa var född i Visby och tillhörde naturligt Gotlands 
nation, medan Sonja är sommarboende på ön. 

Eftersom Sonja siktade på en pol.mag. examen inledde hon sina studier med den propedeutiska  
kursen i juridik och bokföringskursen den första terminen, båda kurserna obligatoriska i den dåva-
rande pol.mag. examen. Därefter läste hon 2 betyg i statistik och parallellt med studierna i statistik 
hösten 1950 följde hon seminarier i sociologi: ”Dom har fältarbete sa en kompis, sociologi låter 
roligt!” Sonja hade inte hört talas om sociologi innan hon kom till Uppsala. ”Sociologi var ett nytt 
ord jag aldrig hade hört!” Den terminen vikarierade Gunnar Boalt för Torgny Segerstedt som var 
tjänstledig. Under seminarierna tog Gunnar Boalt bland annat upp Kinseyrapporten om manlig 
sexualitet. Terminen därpå, vårterminen 1951, läste Sonja 1 betyg i nationalekonomi och var då 
kurskamrat med bland andra Assar Lindbäck och Kjell-Olof Feldt, sedermera kända nationaleko- 
nomer. På grund av professor Palander, som var en känd motståndare till kvinnliga studenter, 
fortsatte Sonja inte med 2 betyg i nationalekonomi. De gick inte ihop med varandra. ”Det kändes i 
luften”. Sociologi hägrade nu. Statskunskap? Sociologin vann med sina fältarbeten.
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Sociologistudierna började på allvar från och med hösten 1951. Då var Torgny Segerstedt på 
plats igen. Den som var lärare hösten 1951 var ”till min lycka” Hasse Zetterberg. Hans Zetterberg 
var lärare på metodkursen, och Torgny gav en föreläsningsserie samt seminarier om hur man skriv-
er uppsatser. Den föreläsningsserien, seminarierna och metodkursen var all undervisning som gavs. 
I institutionsmiljön ingick även Georg Karlsson och Birger Lindskog, som skrev på sina respektive 
doktorsavhandlingar samt Bengt Rundblad och Ulf Himmelstrand som skrev på sina respektive 
licentiatavhandlingar. Owe Thörnqvist läste sociologi samtidigt som Sonja, och en gång när student-
erna var hembjudna till Torgny Segerstedt spelade Owe Thörnqvist gitarr.1

Sonja var engagerad i många små projekt redan från första terminen: ”Det var då Hasse Zetter-
berg var assistent och han gav mig uppdrag”, eftersom jag hade läst 2 betyg i statistik, propedeutis-
ka kursen i juridik och 1 betyg i nationalekonomi.” Vid Uppsala universitet var det 501 nyinskrivna 
studenter höstterminen 1951. ”Titta på dem!” sa Hasse. Hans Zetterberg hade fått i uppdrag av 
lärarförbundet att ta reda på hur många som kunde tänka sig att bli lärare. Bakgrundsdata fanns 
tillgängliga för samtliga studenter, eftersom studenterna måste ange föräldrars yrke och student-
betyg, när de skrev in sig vid universitetet. Sonja kunde följa under flera år vad som hände med dessa 
studenter, vad de läste, vilka betyg de erhöll och även studieavbrott. Torgny Segerstedt, som var 
ordförande i 1955 års universitetsutredning, gav henne ytterligare uppdrag på basis av det insamlade 
materialet. Resultatet av studien för Sonjas del blev bland annat P.M. rörande studieresultat och 
avbrottsfrekvens för de första gången inskrivna i Uppsala 1951 (1956). Ett resultat utifrån hennes 
studie var universitetsutredningens förslag att sänka medelbetyget till Ba för att erhålla statsgaran-
terat studielån.

Torgny Segerstedt och Agne Lundqvist hade forskningspengar för Huskvarna-Katrineholms- 
studien. Genom att projektet hade egna lokaler med utrustning för hålkortsarbete, kunde även 
övriga på institutionen nyttja den utrustningen, även om de inte var anställda vid själva projektet. 

Sonja blev den först anställda kvinnliga läraren på Sociologiska institutionen. Hon blev andra 
amanuens den 15 oktober 1953 med lönen 300 kronor per månad. Studentrummet kostade 70 kr. 
Ulf Himmelstrand var förste assistent. Hela skaran anställda utgjordes av en professor, en assistent, 
en amanuens och en kontorist, en kvinna. 

Att Sonja skulle ”licca” ”var ”fullkomligt självklart eftersom jag jobbade där!” Sonja startade år 
1956 med uppdrag från DVR, som då stod för De Vanföras riksförbund (nu DHR). Uppdraget 
innebar en uppföljning av den största polioepidemi som drabbat landet, år 1953. Studien avsåg att 
undersöka behovet av samhälleliga insatser för kvarstående pareser, dvs. det som nu benämns reha-
biliteringsåtgärder2. Sonjas pappa var delvis inblandad i den meningen att han var vice ordförande 
för DVR i Borås och ledamot av förbundsstyrelsen samt chefsläkare för Solhems sjukhus i Borås, 
som hade flera patienter med behov av eftervård på grund av polio. DVR tog kontakt med Sociol-
ogiska institutionen och Torgny Segerstedt för att få ett samarbete, så att även sociologiska aspekter 
på behov av rehabilitering skulle kunna beaktas. Sonja genomförde en förstudie på Solhems sjukhus, 

1  Owe Thörnqvist (född 1929) är en fortfarande aktiv sångare, musiker och låtskrivare. Många av låtarna har Uppsalamotiv. Han de-
buterade offentligt i Sverige år 1953 med ”Rumba i Engelska parken”. Det har medfört att den park som egentligen heter Carolinaparken fått 
benämningen Engelska parken. Han sägs vara den som införde rockmusiken i Sverige 
2  Begreppet rehabilitering var ännu inte etablerat i Sverige på 1950-talet. 
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där hon utförde personliga intervjuer. På basis av intervjuerna skrev Sonja en rapport om resultaten 
av förstudien avseende behov av rehabilitering samt gav förslag på vad som borde undersökas på 
riksplanet, där hon bland annat föreslog en enkätundersökning. År 1957 for Sonja på en konferens 
i London anordnad av den organisation som senare fick namnet ”Rehabilitation International” och 
redovisade resultaten. Det var Sonjas första kontakt med den organisationen – och inte den sista. 
Det fortsatta arbetet med undersökningen resulterade i rapporten Återanpassning efter polio samt 
attityder mot invalider: rapport över De Vanföras Riksförbunds undersökningar av 1953 års poliofall 
samt kompletterande undersökningar av allmänhetens inställning till invalidiserade och deras problem 
(1960). Därefter genomförde hon en enkät i hela riket och resultatet av den och den ovan nämnda 
rapporten samt en teoridel blev Sonjas licentiatavhandling, Sjukdom, invaliditet och anpassning. Sociol-
ogiska aspekter på sjukdom och invaliditet. Empiriska undersökningar av återanpassning efter polio samt 
attityder mot invalider (1962).

Under de år Sonja arbetade med dessa studier födde hon också två barn, åren 1958 och 1961, 
och på vår fråga om det svårt att få ihop ”livspusslet” svarade hon ”Jag tror inte jag tänkte på det”. 
Däremot berättade hon att många utgick från att hon skulle sluta arbeta efter andra barnets födelse 
för att ta hand om hem och barn – en tidstypisk föreställning.

Sonja bidrog tidigt med kapitel i olika läroböcker. Redan 1961 skrev Sonja tillsammans med Bo 
Anderson och Bernt Johansson kapitel 9, ”Praktiska problem vid surveyundersökningar” i läroboken 
Sociologiska metoder (1961, red. Georg Karlsson). År 1967 kom första upplagan av boken Sociologis-
ka teorier: Studier i sociologins historia under redaktion av Johan Asplund, där Sonja bidrog med ett 
kapitel med titeln ”Emile Durkheim”. Boken kom ut i flera upplagor. Även läroboken Medicinsk 
sociologi: Lärobok för sjuksköterskor (1967), skriven tillsammans med Joachim Israel, kom ut i flera 
upplagor samt i både dansk och norsk översättning. En tidigare undersökning av Sonja, Patienters 
inställning till antalet sängar per vårdrum (1964) ingick i den boken som ett kapitel. 

Kollegerna på institutionen under den här tiden var Bernt och Monica Johansson, Jan Trost 
samt Karin Busch vars mamma varit kursare med Sonjas mamma i Lund på gymnastikdirektörs- 
utbildningen. Hon umgicks även med Ulf och Karin Himmelstrand samt med Coco Segerstedt. 

De första lektoraten med kunglig fullmakt kom på 1960-talet. Georg Karlsson blev förste 
lektorn och Sonja blev extra lektor år 1962. Genom att Georg Karlsson utnämndes till professor år 
1966 blev det tillsvidarelektorat som han haft ledigt. Sonja och Carl Erik Måwe sökte det, varvid 
Sonja erhöll det år 1969. (Carl Erik Måwe hade disputerat för graden, GH:s anm.)

När den nya forskarutbildningen började hösten 1969, ansåg Sonja att hon inte riktigt hade tid 
för doktorandstudier. Vid den tiden var hon studierektor vid institutionen sedan flera år tillbaka. 
Hon hade dock initierat och påbörjat ett stort projekt som handlade om gifta kvinnors förvärvsar-
bete. Eftersom det var ett stort material hade hon en anställd assistent som skulle göra statistiska 
bearbetningar av materialet. I samband med det angav hon även vilka frågeställningar hon själv var 
intresserad av och tänkte arbeta vidare med. Det visade sig emellertid att även assistenten hade för 
avsikt att skriva om just det! Det innebar att Sonja kände sig ”bestulen” på sitt material. Nu blev det 
emellertid ingen avhandling för assistentens del heller.

Samarbetet med Ulf Himmelstrand när han återkom till institutionen som professor var inte 
helt friktionsfritt. Sonja kände sig behandlad på ett nedlåtande sätt, som en administratör som 
skulle fixa saker åt Ulf. Samarbetet med Mårten Söder, sedemera professor i sociologi med in-
riktning mot handikappforskning, var däremot bra. ”Mårten och jag har alltid kommit överens.” 
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”Mårten tackade mig på middagen när han blev professor.” De hade träffats långt tidigare inför 
planeringen av ett inackorderingshem för intellektuellt funktionshindrade i nya Gränby. I sam-
band med det planerades ett fältarbete med intervjuer. Vad visste grannarna? Som kontrollgrupp 
skulle intervjuer genomföras även i bland annat Eriksberg. Sonja var ansvarig för undersökningen, 
eftersom fältarbetet skulle genomföras av Sociologiska institutionens 2-betygsstudenter. De skulle 
genomföra intervjuerna inom ramen för det obligatoriska fältarbetet. Efter två år då hemmet var 
byggt skedde en uppföljning. Mårten Söder, som läste sociologi och hade arbetat på hemmet, avsåg 
att skriva en C-uppsats med utgångspunkt från fältarbetet och hade därför kontakt med Sonja. Det 
blev en C-uppsats skriven tillsammans med Margareta Sandemo. 

Under studierektorstiden satt Sonja i flera nämnder inom universitetet, såsom fakultetsnämn-
den och tjänsteförslagsnämnden, oftast som första och enda kvinna. När utredningen Kvinnor i 
statlig tjänst, SOU 1975:43 kom på remiss satt Sonja i företagsnämnden för SACO och för TCO 
satt också en kvinna och för LO en man. ”Alla vi ansåg, självklart ska vi skriva ett remissvar”. De 
gjorde ett utkast, som godkändes. Som ett resultat bildades Uppsala universitets jämställdhetskom-
mitté, och Sonja blev dess första ordförande. 

På 1970-talet var det väldigt politiserat i samhället och även på institutionen. De fasta studie- 
gångarna som blev följden av UKAS/PUKAS utreddes i Samhällsvetenskapliga fakulteten. På  
Sociologiska institutionen påbörjades den s.k. utredningslinjen på C-D-nivå, som var mer yrkesin-
riktad än de traditionella C- och D-kurserna. Den saboterades emellertid enligt Sonja av en av 
lärarna på teorikursen, och institutionen blev tvungen att lägga ned linjen.

Efter högskolereformen 1977 tillsatte UHÄ en arbetsgrupp med representanter för universi- 
teten för att göra en översyn av den administrativt och ekonomiskt inriktade utbildningen i hög-
skolan, den s.k. AU-gruppen. Sonja var den enda som representerade Uppsala universitet. Även 
vid Uppsala universitet bildades en arbetsgrupp som bestod av Magnus Söderström och Lennart 
Wikander från Pedagogiska institutionen samt Sverker Syrén och Sonja från Sociologiska institu-
tionen. ”Vi utgjorde de fyras gäng” för AOP-utbildningen3. Genom vårt arbete ”var vi först i landet  
med den utbildningen 1980, medan den i övriga landet började först 1982”. Det blev P-linjen, 
linjen för personal- och arbetslivsfrågor, som senare blev Programmet för personal- och arbetslivs-
frågor, fortfarande idag en av de mest eftersökta utbildningarna vid universitetet. 

Samtidigt med studierektorskapet fortsatte Sonja sitt engagemang inom området ”Rehabilita-
tion International”. Hon blev inbjuden till flera konferenser i olika länder, bland annat i Grekland, 
Portugal, Frankrike, Tyskland och Japan, där hon lade fram olika konferenspapers. Hon har en hel 
lista med titlar på sådana. ”1976 skickades jag till Genève på diskussion” avseende en klassifikation 
för funktionsvarianter. Grunden var WHO’s klassifikation ”International Classification of Diseases”, 
som Philip Wood från WHO hade haft ansvar för 1973-1976, och nu ville man ha en liknande för 
funktionsvariationer. Sonja kom med i en internationell arbetsgrupp i Europarådet, där syftet var 
att se över ICIDH (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps) med 
två möten per år, ofta i Strasbourg men också i Madrid. ”Jag föreslogs för Sverige av Socialstyrelsen.” 
ICIDH-utkastet trycktes 1980, då man ville diskutera denna föreslagna klassifikation i Europa- 
rådet 1987 för att få den godkänd där. Detta arbete fortsatte flera år och ledde så småningom till 

3 Sociologi med inriktning mot arbete, organisation och personal.
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den ICF-klassifikation (International Classification of Functioning, Disability and Health) som 
ersatte den tidigare klassifikationen och som Sonja översatte till svenska år 1987. Sonja har talat 
om ICF på konferenser anordnade av ”Rehabilitation International” och har lagt fram bland annat 
"Use and usefulness of the international classification of impairments, disabilities and handicaps 
(ICIDH) in maintaining people with disabilities at home and in their own community" (1998). 
I ett temanummer av Socialmedicinsk tidskrift, 2002:6, har Sonja artikeln ”Ny klassificering av 
funktionstillstånd och funktionshinder” , som handlar om WHO:s klassificering av just funktions- 
tillstånd, funktionshinder och hälsa. Sonja översatte ICF till svenska (Internationell klassifikation 
av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) för Socialstyrelsen år 2003. 

Arbetet inom ”Rehabilitation International” har betytt mycket för Sonja. Det var också i sam-
band med en konferens inom ”Rehabilitation International”, som Sonjas träffade sin andre make, 
Thomas van Stokkom, som var ekonom och högste chef för den nederländska motsvarigheten till 
Samhall och därmed mycket aktiv inom området rehabilitering. De gifte sig år 1978. Han avled år 
2011, och upp i 80-årsåldern deltog de både i flera konferenser inom området. 

Vid sidan om dessa uppdrag hade Sonja också politiska uppdrag. Bland annat var hon nämn-
deman under många år. Dessutom var hon aktiv i DHR. Hon var ordförande i förbundsstyrelsen 
i 19 år, 1977−1996, samt ordförande i distriktet under många år. Numera är hon ordförande för 
nordöstra distriktet.

Sonja var också aktiv på Gotlands nation. Där blev hon förste kurator 1954. Senare blev hon 
vald till inspektor för nationen, en post som hon upprätthöll åren 1983 − 1996. Sedan dess är hon 
ständigt adjungerad till nationens styrelse. Då Gotlands nation skulle fylla 325 år var hon med i 
arbetet med boken "Så livum vör: Gotlands nation 325 år" (Uppsala, 2006, med Ulrika Caperius 
och Mark Marissink som redaktörer). Underlaget för Sonjas arbete var de en meter långa konsisto-
rieprotokollen från 1600-talet, som var handskrivna och som trycktes inför universitetets 500-års-
jubileum år 1977. Sonja erhöll ett exemplar av detta tryckta exemplar, och utifrån det materialet 
skrev Sonja ett större bidrag, som bland annat handlade om de studenter som kom från Gotland 
till Uppsala universitet.

Avslutningsvis:
”Det upprör mig att de gamla liccarna inte står på hemsidan4. En amerikansk PhD-examen 

motsvarar en svensk lic! Bosse Anderson och Hasse Zetterberg, som ”liccat”, fick båda tjänster som 
professor i USA.” Vad gäller sin nuvarande ställning på institutionen sa Sonja: ”Man får inte ens 
ha e-postadress på institutionen”. Det har hon sörjt över eftersom hon hade omfattande interna-
tionella kontakter inom området ”Rehabilitation International”, vilka alla måste förses med en ny 
e-postadress. Vi konstaterar att det är olika på olika institutioner vilka villkor som gäller för de 
pensionerade universitetslärarna. 

4  Sonja har en minnesbild av att samtliga doktorsavhandlingar fanns på institutionens hemsida. Det är möjligt att det var fallet. I dags-
läget finns dock inte någon sådan förteckning på hemsidan.



178   •  Del 3  |  ERINRINGAR OCH TANKAR

Karin Busch Zetterberg:  
Sociologen och arbetslivet

INLEDNING

Gunhild Hammarström
Karin Busch (född 1935) tillhör de första kvinnorna som studerade sociologi och som även var 
anställd vid Sociologiska institutionen. Hon lämnade dock institutionen för en karriär utanför 
universitetet. Från 1978 var hon gift med Hans L Zetterberg fram till det att han avled 2014. Där-
efter har det skett en återanknytning till institutionen genom den donation till institutionen och 
Uppsala universitet, som hon samt Martin och Anne Zetterberg möjliggjort, Hans L Zetterbergs 
pris (se Förteckning 5). I samband med donationen gjorde tidningen Universen en artikel baserad 
på en intervju med henne med rubriken ”Alumnprofilen Karin Busch Zetterberg: En av de första 
sociologerna”, vilken också utgör en källa. Efter att ha noterat att flera licentiatavhandlingar fattas 
i arkivet, har Karin dessutom skänkt tre sådana till arkivet: den egna samt de som är författade 
av Hans L Zetterberg och Göran Nylöf (se Förteckning 9), och därutöver en ytterligare skrift av 
Hans L Zetterberg till Zetterbergrummet på institutionen.

Karin har bidragit med ”Anteckningar om 1960-talet på Sociologiska institutionen i Uppsala” 
samt ytterligare anteckningar och information om sitt yrkesliv genom samtal med mig (GH). Viktigt 
för Karin var bildandet av Marknadssociologiska gruppen, om vilken hon skriver själv och som 
sannolikt var en av de första forskargrupperna vid institutionen.

Bidraget ”Anteckningar” återges nedan i sin helhet, varefter jag har valt att komplettera dessa 
med några övriga uppgifter från dessa källor. Det som inte framkommer i ”Anteckningar” är att 
Karin kom till Uppsala och började år 1959 läsa sociologi, eftersom hon ”alltid varit samhällsintresse-
rad och det kändes nytt och spännande”. Hon fick ett stipendium till Stanford University i Kaliforn-
ien och läste där ett år i graduate school. ”De hade kommit så mycket längre, så det var väldigt 
roligt”. Därefter återvände hon till Uppsalainstitutionen.
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Anteckningar om 1960-talet på Sociologiska institutionen i Uppsala

Karin Busch Zetterberg

Optimism och framtidstro

Vid 1960-talets början var sociologi fortfarande ett nytt ämne som snabbt hade etablerat sig under 
Torgny Segerstedts ledning. Många fanns kvar på Sociologiska institutionen från de första åren: 
Georg Karlsson, Agne Lundqvist, Bengt Rundblad, Bo Anderson, Birger Lindskog, Ulf Himmel-
strand. Pionjäranda rådde på institutionen med stora förväntningar. 

I början på 1960-talet var antalet studenter i sociologi ganska blygsamt – omkring 100 per 
termin. Efter ändrat studiemedelssystem 1965 ökade antalet studenter snabbt och sociologi blev 
ett mycket populärt ämne. I slutet på 1960-talet var antalet studenter omkring 1500 per termin. 
1960-talet var ett decennium av kontraster: i början rådde optimism och framtidstro, mot slutet 
gällde radikalisering, 68-rörelse och omfattande samhällskritik.

Sociologi hade bara funnits i 12 år när jag började mina studier på Sociologiska institutionen i 
Uppsala. Vi visste att vi var pionjärer och trodde att sociologin skulle vara till nytta för att utveckla 
samhället till det bättre. Från hösten 1960 var jag amanuens, senare assistent. Jag avlade filosofie  
licentiatexamen våren 1966. Hösten 1966 hade jag tjänst som extra universitetslektor. 1967 lämnade 
jag institutionen och blev forskningschef på Sifo (1967 – 1983), senare vd för dotterbolaget Sifo 
Samhälle 1984-1988.

Sociolog – en profession

Under 1960-talet var sociologi ett universitetsämne bland andra men sociologi blev också utgångs-
punkten för en yrkeskarriär som sociolog. Kännetecknande för en profession är att det finns
1. Ett lärt samfund
2. En lärd tidskrift

Båda dessa krav uppfylldes under 1960-talet:
• Sociologförbundet bildades vid ett möte på Sociologiska institutionen i Uppsala 1961 under 

ledning av Torgny Segerstedt. Sonja Calais och jag var med från Uppsala, Harald Swedner och 
kanske också Rune Persson från Lund plus ytterligare personer som jag inte kan komma ihåg. 
Harald blev den första ordföranden för Sociologförbundet.

• Sociologisk Forskning etablerades 1964 med Johan Asplund som redaktör. Han gjorde en 
ovärderlig insats för att engagera skribenter att bidra med intressanta och läsvärda artiklar och 
för att få kvalitet och stil på den nya tidskriften.

Innebörden av dessa två omständigheter kan inte underskattas och har haft stort inflytande på 
vår profession och på många studenters kommande yrkesval. Sociologiska institutionen i Uppsala 
hade stor betydelse både för bildandet av sociologförbundet och för starten av Sociologisk Forsk-
ning.

När Sociologförbundet bildades år 1961 ville vi betona att sociolog var ett yrke som var använd- 
bart för olika typer av anställningar och befattningar i samhället. I Sociologförbundets första bro-
schyr skrev vi om många möjliga yrkesvägar, bland annat som utredningssociolog. Vi hoppades att 
sociologer skulle bli uppskattade på stora delar av arbetsmarknaden och bli till stor samhällsnytta. 
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Marknadssociologiska gruppen

Marknadssociologiska gruppens sekreterare beskrev syftet enligt följande:
Marknadssociologiska gruppen vid Sociologiska institutionen i Uppsala bildades hösten 

1960. Chefer, chefsassistenter, kontaktmän, konsulter och undersökningsledare vid ett drygt tiotal 
svenska företag av olika typ samt några forskare vid Sociologiska institutionen beslöt att starta 
verksamheten för att under trivsamma och informella former kunna diskutera marknads- och kon-
sumtionssociologiska frågeställningar på den kompetensnivå, som är fallet vid s.k. högre seminarier 
vid vetenskapliga institutioner. De önskade också se gruppen som ett kontaktorgan mellan svenska 
företag och sociologiska forskare.

Ordförande var professor Georg Karlsson. På den första deltagarlistan var han tf. professor och 
Uppsala universitetets rektor, professor Torgny Segerstedt står som första namn. Jag (amanuens 
Karin Busch) var med redan från början och deltog i gruppen tills jag slutade på institutionen i 
december 1966.

I Marknadssociologiska gruppen fanns framgångsrika personer med verksamhet inom konsu- 
mentvaror, vitvaror, bank och konsultverksamhet. Så småningom tillkom även några personer 
verksamma inom marknadsundersökningar: Bo Jönsson från AB Marketing och Jarko Cerha 
från Marknadssociologen AB. Marketingkontoret i Sigtuna med Gunnar Ehrlemark och Jörgen 
Ahlinder var utomordentligt betydelsefulla för verksamheten i gruppen. Genom dem fick institu- 
tionen flera undersökningsuppdrag som studenter genomförde. Marketingkontoret i Sigtuna 
stödde Sociologisk Forskning vid dess start. Några år senare beviljades anslag från Marknadssociol-
ogiska gruppen till tidskriften.

Mötena var vanligen heldagsmöten och hölls antingen på institutionen i Uppsala eller på något 
av medlemsföretagen. Vi träffades fyra till fem gånger under arbetsåret. Medlemsföretagen försåg 
oss på institutionen med PM som distribuerades i förväg där något problem presenterades som vi 
eventuellt kunde hjälpa till att lösa. Sociologerna förberedde i sin tur diskussionsunderlag så att det 
fanns två utgångspunkter för samtalen.

En del av oss på institutionen fick i uppdrag att göra mindre undersökningar för något av före-
tagen, skriva rapport som sedan diskuterades på gruppens möten. Min trebetygsuppsats är baserad 
på ett sådant projekt.

Kontakterna som knöts via Marknadssociologiska gruppen ledde ibland till att sociologer fick 
anställning i något av företagen, t.ex. Leif Karlsson som gick till Marknadssociologen AB. För oss 
som var med blev Marknadssociologiska gruppen en fantastisk möjlighet att upptäcka att det fanns 
en värld utanför akademi, skola och offentlig sektor. (Citerat av GH från andra anteckningar: ”Då 
förstod jag att sociologi kunde användas även utanför akademin.”)

En illustration till hur exceptionell och modern tillkomsten av Marknadssociologiska gruppen 
var visas av följande citat från boken Konsumtionen i sociologisk belysning (Red. Carin Boalt och 
Erland Jonsson, 1965) där Carin Boalt skriver ”Inom den akademiska forskningen i Sverige har  
intresset för frågeställningar, som rör konsumtionen hittills inte varit särskilt framträdande…. det 
är huvudsakligen i USA och i någon mån också i Tyskland och England, som man uppmärksam-
mat detta område.” Intressant att notera är att marknadsundersökningar över huvud taget inte 
nämns i boken. 
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Avslutande kommentar

Gunhild Hammarström
Om sociologistudierna har Karin på annat ställe uttalat:
Uppsalatiden var en tid där vi fick lära oss väldigt mycket men också debattera fritt om allt mellan 
himmel och jord och möta många olika åsikter. Ibland kunde vi diskutera för diskussionens egen 
skull. Det var väldigt nyttigt och lärorikt. Vi trodde på studier och utvärderingar och visste litet om 
politikers och tjänstemäns bristande intresse för kartläggning av behov och för utvärderingar.  
Vi trodde optimistiskt att sociologin skulle göra statlig och kommunal service bättre. 

Vi gjorde alla möjliga undersökningar. På Sociologen i Uppsala fick vi en grundlig utbildning i 
hantverket att göra undersökningar. Redan på tvåbetygsnivån (andra terminen) fick man vara med i 
ett forskningsprojekt och varje student fick göra minst 10 besöksintervjuer. Det var både roligt och 
svårt. Marknadsundersökningar var något helt nytt. Intervjuerna spelades in på bandspelare som 
var så stora att hon fick åka runt i taxi. ”Många hade inte sett en bandspelare förut, så det gällde att 
få dem att prata om det jag ville, och inte bara titta på bandspelaren.” 

"Att vara undersökningsledare på ett institut innebar för min del att jag mest sysslade med 
samhällsfrågor, opinionsundersökningar, frågor om information och kunskap, företagens relationer 
till medarbetare och den ort där de verkar. Undersökningarna om kärnkraftsomröstningen och 
löntagarfonderna är sådant jag aldrig kan glömma."

Ett område som intresserat Karin genom åren är migration, vilket bland annat hennes licentiatav- 
handling handlar om. I Universen samt i samtal med mig framkommer att hon har arbetat med 
många internationella projekt, till exempel en undersökning om arbetslivet i olika länder som 
resulterade i boken The World at Work och Erik Allardts stora nordiska undersökning som han 
presenterade i boken Att ha Att Älska Att Vara. Om välfärd i Norden.

Vad som inte framkommer i ”Anteckningar” är att Karin, efter sin tid som forskningschef vid 
Sifo och vd för Sifo Samhälle, grundade Demoskop AB inom Kreabgruppen och även var vd där 
under åren 1989-1994. Därefter var hon och Hans L Zetterberg partners i Value Scope AB. Karin 
var ordförande i Föreningen Svenska Marknadsundersökningsinstitut (FSM) 1983-1985 och 
styrelsemedlem i The European Society for Opinion and Market Research (ESOMAR) 1988-1992. 

Det Karin ägnade sig åt är som hon själv uttrycker det tillämpad samhällsvetenskaplig forsk-
ning, dvs. samhällsundersökningar, opinions- och marknadsundersökningar, vilket gav en bred 
kunskap om hur samhällets alla delar fungerar – en kunskap som inte är så lätt att uppnå om man 
är begränsad till en institution på universitetet (från anteckningar 30 maj 2017).

Med hänvisning till sitt samhällsintresse har Karin som pensionär engagerat sig bland annat i 
Röda Korsets läxhjälp i Rinkeby och organisationen Just arrrived som hjälper nyanlända.
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Bo Anderson och Stina Johansson5:  
Till Sociologiska institutionens  
75-årsjubileum 2022: Vi som lämnade

Kunskap om samhällets strukturer har många bottnar som kan förstås och uttryckas på olika sätt, 
språkligt, bildmässigt och ljudmässigt. Vårt bidrag handlar om hur vi drabbats av sociologin, vår 
dragning till och vår ambivalens inför den. Vi ser sociologisk metod som en fördjupad konversation 
med språket som redskap. Vad kommuniceras genom språket? Och hur? Vilka alternativa vägar 
finns att nå sociologisk kunskap så att sociologin inte bara blir ett redskap för att konstruera en 
acceptabel självbild av det egna samhället? Vad behövs för att att öppna sinnet för nytänkande då 
rester av tidigare tänkande ligger kvar och både dirigerar och obstruerar? Trots att de frågor vi ställt 
oss under åren har varit svåra, och vi ofta konstaterat brister, har vår konversation varit full av lust 
och glädje eftersom sociologin är ett ämne med nästan obegränsade möjligheter till nya upptäckter, 
och som också tål ett kritiskt förhållningssätt. 

Vi som skriver detta har båda fått vår grundläggande utbildning och forskarutbildning vid 
Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet (Sociologen). Bo kom till institutionen tidigt, 
1951, även om han inte vill kalla sig pionjär. Samtidigt med Bo kom Sonja Calais. De tidiga pion-
järerna var Agne Lundkvist, Hans Zetterberg, Bengt Rundblad, Ulf Himmelstrand, Inga Boëthius 
och Rune Sjödén.  En annan pionjär var Bengt Danielsson, känd för resan med Kon-tiki. Han var 
intresserad av socialantropologi och gick på Segerstedts föreläsningar. Stina tillhörde en senare 
period med bindestrecksociologi, då valbara kurser erbjöds i ett antal underavdelningar till sociologin 
till exempel familje-sociologi, religions-sociologi, och studentuppror vid 1960-talets slut. Båda har 
varit starkt påverkade av den sociologi vi lärde oss. Båda har gjort akademiska karriärer utanför 
Sociologen. Båda är första generationens akademiker. Klyftan mellan Ekeby bruk respektive det 
småländska samhället Vena och Uppsala universitet var för Bo respektive Stina en transport mellan 
två världar. På senare tid har just betydelsen av detta kommit upp i våra samtal, då det visar sig 

5  Ett särskilt tack för värdefulla synpunkter riktas till Annika Rabo, Katarina Andersson och Jan Bärmark
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att det i våra drömmar under studietiden dök upp likartat desperat irrande i en tillvaro vi inte 
hade de sociala nycklarna till, och vad det betytt för vår förförståelse av samhället. De minnen och 
reflektioner vi skriver om här grundar sig på minnen från Sociologens tidiga historia, 1950- och 
1960-talen, även om vi båda har stått i kontakt med institutionen och sociologin betydligt längre.

Bo Anderson och Stina  Johansson (foto: författarna)
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Vi möttes hösten 1985 i Sociologens korridor på Humanistiskt-Samhällsvetenskapligt Centrum 
när Stina var vik. lektor och Bo, som då sedan ett par decennier var bosatt i USA, var en av de 
första gästforskarna vid SCAS. Stina hade just lämnat in sitt avhandlingsmanus till tryckeriet och 
ville ut i världen. Vi har sedan 1986, då vi började planera projektet som beskrivs nedan, fört regel-
bundna samtal om sociologin. Vi har samarbetat i det av Riksbankens Jubileumsfond under åren 
1988–1992 stödda projektet ”Organization, social networks and professionalization in home care 
and home health care”, där våra olika sociologibakgrunder mötts. De diskussioner vi regelbundet 
fört sedan dess har rört sig kring olika teman av vilka vi ska utveckla tre här. Ett tema handlar om 
den svenska sociologins utgångspunkter, ett annat om sociologins metoder för att nå en fördjupad 
kunskap, ett tredje om den viktiga demografin. Vi kommer att illustrera våra resonemang med 
erfarenheter från nämnda Riksbanksprojekt vars resultat fortfarande har en oväntad aktualitet. 
Under årens gång har vi ömsesidigt influerat varandra och vi har också bytt åsikt ett antal gånger. 
Från början var detta intellektuella utbyte möjligt tack vare att Bo, på Torgny Segerstedts inrådan, 
behöll sin lägenhet i Uppsala. Som klasskamrat till Pär Bergwall, Segerstedts styvson, hade Bo ofta 
under gymnasietiden varit gäst i det Segerstedtska hemmet. Segerstedt, som i grunden uppskattade 
självständighet närde tanken att Bo fortsatt skulle spela roll för sociologin i Uppsala. Nu är lägen-
heten såld och vi träffas numera istället regelbundet på Skype.

1950-talet: Bo

Sociologen höll till på Övre Slottsgatan 12 då Bo påbörjade sina sociologistudier. 1954 flyttade 
man till Villa Åsen. Under de första åren fanns förutom Torgny Segerstedt en ledargestalt i den 
karismatiske Hans Zetterberg som var assistent under åren 1951 – 1953. ”Hans uppmuntrade oss 
att använda vår erfarenhet till att tänka själva, hitta alternativa tolkningar och förklaringar istället 
för att okritiskt acceptera läroböckernas. Innan han återvände till USA lärde han oss att använda 
kurslitteraturen för att forma en egen uppfattning. Bo minns också Birger Lindskog som var en 
djupt kunnig och engagerad person som med sitt breda perspektiv och sitt komparativa anslag 
gjorde annorlunda forskning som krävde kompetenta läsare. Hans ovanliga anslag sträckte sig långt 
utanför de västerländska samhällena. Birger såg till att Bo två somrar kom iväg på Nordiska Som-
maruniversitets kurser där han träffade Vilhelm Aubert och Ingemund Gullvåg som fanns runt 
Arne Naess. Han fick också genom Bengt Rundblad möjlighet att delta i ett 6-veckorsprogram 
arrangerat av American studies utanför Salzburg. Amerikanska professorer fanns där, t.ex. Talcott 
Parsons, men också sociologer från Tyskland och Frankrike.

USA var vid tiden för Bo:s inträde i sociologins centrum för tankeutvecklingen. Ledande 
sociologer som norrmannen Vilhelm Aubert, liksom många andra, tillbringade en tid i USA. 
Amerikansk sociologi var mer mångfasetterad och till skillnad från den svenska inte inriktad på 
sociala reformer, på modernisering eller på utopiska formuleringar om det framtida samhället. 
Framstående sociologer i Chicagoskolan, som Robert Ezra Park och hans elev Herbert Blumer, 
sysslade primärt med lokalsamhällen och gjorde aktivt motstånd mot kvantitativa metoder som 
negligerade mångfald. 

Bo blev redan som student på 1950-talet medveten om att Uppsalasociologin var snävt inriktad. 
Han var mest intresserad av sociologins historia som Adam Smith och hans vetenskapshistoriska 
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texter, som J.J. Rousseaus samhällskontrakt och idéer om samhällsinflytande. Emile Durkheim och 
hans teorier om hur samhället manifesterat sig och kittats ihop under olika tidsperioder har till-
sammans med Marcel Mauss och Claude Lévi-Strauss blivit hans följeslagare. Bo blir missmodig 
då han minns hur Torgny Segerstedt introducerade begreppet ”industrisamhälle”6 som kom att 
bli synonymt med ”det moderna arbetslivet”, och centralt i Agne Lundkvists industrisociologiska 
undersökning, liksom hos Edmund Dahlström. Andra aspekter på samhället tappades bort, speciellt 
civilsamhället, det vill säga det samhälle som organiseras utan inblandning från det offentliga. Detta 
icke-offentliga samhälle sysselsatte däremot de klassiska sociologiska tänkarna. 

Segerstedt, filosofiskt skolad med inriktning på normer och normkällor, visste självklart att det 
pågick en mångfald av - ibland motstridiga - aktiviteter lokalt och ofta i opposition mot cen-
tralmakten. Han var klart intresserad av socialantropologi. Han uppmuntrade Adam Heimowski 
att skriva avhandlingen ”Travellers and their Ancestry. A Social Isolate or an Ethnic Minority?" 
(1969). Georg Karlsson hade skaffat det mesta från Chicagoskolan till biblioteket. Det är därför 
svårt att förstå varför fokus blev på en idealtypisk modell av industrisamhället och det manuella 
arbetet. Idealet var starkt kopplat till en framtidstro vars bärare var ”arbetarrörelsen” inom vilken en 
mängd värdefull kunskap från rörelsens uppbyggnad fanns samlad. Forskningen som byggdes kring 
denna modell hade en bred förankring hos stora grupper av forskare inom många akademiska dis-
cipliner. Men genom att undvika att tala om lokala samhällen lades grunden för ett abstrakt tänk-
ande om ett Sverige i allmänhet som inte finns. Börje Hansen och Bengt Rundblad opponerade sig 
men fick inget gehör. 

Den uppsaliensiska sociologin avgränsade sig som det moderna industrisamhällets vetenskap 
till skillnad från socialantropologi och etnologi som studerade ”primitiva” samhällen, även om 
rågången inte var helt utan sprickor. De nya USA-inspirerade idéerna ansågs passa väldigt väl in på 
Sverige som ett land med ”en begränsad storlek och homogen befolkning, en stark statsmakt och en 
lång ämbetsmannatradition samt en framåtsyftande social lagstiftning” (Larsson 2001 s. 63).  
Sociologin lämnade frågor om den omfattande omstruktureringen av jord- och skogsbruk som 
förändrade landsbygden,  något som forskare vid Ultuna (t.ex. Frank Petrini) forskade om. 
Sociologin var framtiden, det nya, med höga anspråk men utan historiskt minne. Där gick man 
på tvärs mot det som hände inom historieämnet där man, som Bo minns det, mer och mer blev 
intresserade av frågeställningar som rörde sociala förhållanden och hur folk i allmänhet levde och  
bodde. Sociologer, fick Stina lära sig, skulle studera ett fenomen vid ett givet tillfälle och ur ett 
tvärsnittsperspektiv medan historikerna skulle följa tidsförloppen i en konkret händelse. En socio- 
logi utvecklades som inte var intresserad av vilket samhälle medborgarna fötts in i, vad de gjort 
där, och vilka minnen de bar med sig. I de sociologiska seminarierummen närdes idén att det 
går att klippa banden till dessa minnen.  I Anna Larssons avhandling ”Det moderna samhällets 
vetenskap”7 finns en god beskrivning av denna miljö som systematiskt vid tjänstetillsättningar sort-
erade ut frågor om landsbygd och alternativa sätt att leva. Segerstedt som var inskolad i klassikerna 

6  Segerstedt, Torgny T. & Agne Lundquist, ”Människan i industrisamhället”, del 1 (1952) om arbetslivet, och del 2 (1955) om industri-
folk på fritiden.  
7  Larsson Anna (2001) Det moderna samhällets vetenskap. Om etableringen av sociologi i Sverige 1930–1955. Diss. Idéhistoriska skrifter. 
Institutionen för historiska studier. Umeå universitet.
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tyckte förmodligen att personer som makarna Myrdal och andra av den tidens ikoner tillförde intres- 
santa perspektiv. En bidragande orsak var också bildandet av Statens råd för samhällsforskning 
där Segerstedt som ordförande fick en central ställning som strateg med kontakter in i politiken. 
Genom en okritisk koppling till efterkrigstidens framgångssträvan bortsågs från andra uttryck av 
modernitet. Det fanns ett förakt mot det som inte rationellt kunde lösas med politik, och en omed-
vetenhet om vad denna begränsning betydde. Demografi blev ingen stor del av sociologin, trots att 
det funnits propåer om detta (Larsson 2001, s 45). Överklassen och eliterna studerades inte alls. 
Att sociologin skulle kunna grunda sig i konkurrerande beskrivningar av verkligheten diskuterades 
inte, som Bo minns det. 

Idealbilden av Sverige som homogent, centraliserat och alltigenom rationellt ifrågasattes aldrig 
utan togs för given. I ivern att avgränsa sig och exkludera det som öppnar synfältet för samhällets 
mångfald, tappade man fröet till den samhällsförändring som följde när gränserna kom att suddas ut 
mellan varu- och tjänsteproduktion, mellan industri-, jordbruks- och tjänstesektorn, så småningom 
också mot samhällets informella strukturer. En annan väg hade varit att låta teorin konfronteras 
med det som fördomsfullt avfärdats som irrationellt för att åstadkomma förnyelse. (Zygmunt Bau-
man och Hannah Arendt). Den svenska heterogeniteten kom att utforskas av andra än sociologer.

Tidigt gled teori och empiri isär, inte bara i Uppsalasociologin. Importerade metoder antogs 
okritiskt. Aldrig diskuterades att landsomfattande stickprovsundersökningar reducerar möjligheterna 
att upptäcka variation, att medelvärden, medianer och tabeller slätar ut och gör att små men viktiga 
företeelser kan förbises. Såvitt Bo kan minnas frånhände man sig utan diskussion de möjligheter 
till fördjupad dialog och förståelse som det personliga mötet kan ge när subjekten på båda sidor om 
frågeformuläret synliggörs och granskas. Forskaren avskärmas istället från aldrig mötta personer 
eller, om de möts, idealt försöker påverka så lite som möjligt. Det uttryckslösa idealiseras. Ju mer 
avskärmat desto mer måste kontexten fyllas i. Utbildning i sociometri och kvalitativa metoder gavs 
också men tonvikten låg på surveys. De kvalitativa metoderna utvecklades bättre utanför sociologin. 

Starka intryck under utbildningen var för Bo ett deltagande i en intervjustudie under ledning 
av Agne Lundkvist med gruvarbetare i Kiruna. Ett modifierat frågeformulär användes hämtat från 
Katrineholmsstudien, en ambitiös industri-sociologisk undersökning som pågick under åtta år mel-
lan 1948 och 1955 i Katrineholm och Huskvarna. Bo såg risken med ett administrativt samhälls- 
tänkande som innebar att alla oavsett lokala förutsättningar skulle studeras och bedömas utifrån 
samma frågeformulär.

Bo tog en licentiatexamen i sociologi i Uppsala (19558) och arbetade sedan två år med opinions-
forskning på Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar vid Inrikesdepartementet. Genom Hans 
Zetterberg fick han chansen att lära sig mer om detta under två år, 1957 – 1959, vid Columbia 
University hos Paul Lazarsfeld och Robert K. Merton vid Bureau for Applied Social Research. 
Miljön var socialt och intellektuellt stimulerande med sociologiska tankeutbyten, som nydisput-
erade, t.ex. Allan Barton, generöst bjöd in till. Bo fick där en mycket större känsla för hur olika 
sociologer kunde resonera. Columbia University var det största fästet för denna mångfaldssociologi. 
Chicagoskolan utvecklade metoder för att bedriva fältarbete och studera etnisk mångfald i storsta-

8  Bo Anderson (1955). Sociala normer och skolresultat: en studie i socialpsykologisk teori med empiriska bidrag angående sociala norm-
ers inflytande på skolprestationen hos barn i folkskolans fjärde klass. Sociologiska institutionen.
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den. Här sågs inte individen som avskild från sitt sammanhang utan som en del i en social grammatik. 
Georg Katona vid University of Michigan i Ann Arbor hade också stor betydelse. Efter hemkom-
sten fortsatte Bo på Beredskapsnämnden. Han avslutade anställningen där då han fick erbjudandet 
om ”en mycket angenäm tjänst” som biträdande lärare, ett biträde till professorn, vid Sociologen. 
Han undervisade 7 timmar per vecka i klassisk teori och metod. Georg Karlsson var tf. professor. 
En av studenterna var Johan Asplund. Andra var Karin Busch, Eva Heckscher och Lars Rudebeck. 

1961 kallade Stanford. Bo blev genom ett telefonsamtal tillfrågad om han ville komma till 
USA och den amerikanska västkusten där han arbetade under ca 6 år. Resor i Mexiko, där man var 
i slutändan av den mexikanska revolutionen, blev under tiden i Stanford en ögonöppnare för Bo 
och avgörande för hans utveckling som sociolog. Under perioden 1962 – 64, sommarterminerna 
var långa, bilade han av och till dit för att göra intervjuer tillsammans med en doktorand som 
studerade mexikansk politik. Han kom i kontakt med djup fattigdom i en variation som han 
saknade begrepp för att beskriva. Han lärde sig hur svårt det är, om än inte omöjligt, att komma 
utanför sin egen tankesfär, och såg att de amerikanska sociologerna tog med sig den amerikanska 
världsbilden och saknade förståelse för den mexikanska verkligheten. Genom att ha sett andra 
levnadsförhållanden och talat med människor ur dessa omständigheter försökte han frigöra sig från 
sin förförståelse. Också känslomässigt kom han en bit med att integrera och förstå vad han tagit 
för givet, och förstod att samhället är något som människor konstruerar. Förutom att Bo reste läste 
han mycket. Olika mexikanska sociologer och författare som hade skrivit mycket bättre och från 
insidan, mest om livet i byarna. Bo påverkades under den tiden mycket av skönlitteratur som i ord 
kunde förmedla en djupare kunskap om samhället. Flera skrev om revolutionstiden, t.ex. Carlos 
Fuentes som skrev romaner om det moderna Mexiko. Carlos Fuentes hade en stark känsla för den 
mexikanska revolutionen. Han var universitetsutbildad och slet som andra intellektuella med att 
frigöra sig från klassfördomar. Minnet av Lázaro Cárdenas, den populäre politiker som genomförde 
en jordreform och nationaliserade mineraltillgångarna, levde kvar. En författare som numera är 
nästan okänd, B. Traven, skrev romaner om landsbygden i södra Mexiko, till exempel ”De hängdas 
revolution” som handlar om hur illa skogsarbetare behandlades i det oerhörda klassförtrycket. Dessa 
romaner förstärkte distanseringen till den akademiska sociologi Bo lärt sig.  

Universitetets (Stanford) strävan att bli ett förstklassigt universitet förtog intresset av fördjup-
ning då det medförde krav på mobilitet och konkurrensen mellan kolleger ökade. Bo trivdes inte. 
Han besökte Sverige och Uppsala under ett sabbatsår. Han blev under denna vistelse kontaktad per 
telefon och brev från Michigan State University där han accepterade anställning och stannade som 
professor i sociologi fram till pensioneringen. Kollegan vid Stanford Frank Camilleri hade rekom-
menderat. Det var så rekrytering gick till på den tiden. Bo har aldrig sökt en tjänst. Han är sedan 
1986 hedersdoktor i sociologi vid Uppsala universitet.

Sent 1960-tal: Stina

Stina började läsa sociologi hösten 1967, uppmanad att söka sig till ämnet av Sonja Calais som var 
studierektor och angelägen att få studenter till ämnet. Sociologen höll då till på Drottninggatan 1 
och sociologi hade blivit ett massämne. Några valde ämnet för att komplettera inför kommande 
studier i andra ämnen svårare att komma in på. Föreläsningar på 1-betygsnivå pågick i universitets- 
aulan inför 1000-talet studenter.  Stina funderade inte ens på att komma i kontakt med enskilda 
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lärare utan hämtade information via anslagstavlan. Ett slags distansundervisning. Först på 3-betygs-
nivån blev det mera personlig kontakt. Torgny Segerstedts sociologi om normer och normkällor 
introducerades tidigt i utbildningen. På 2-betygsnivån var utbudet av valbara bindestreckskurser 
stort. Sociologins uppdrag att utveckla samhället visade sig tydligt i kurspaletten. Det var familje-
sociologi och det var bostadssociologi för att nämna ett par, alltså områden som lätt kunde omsättas 
i yrkesverksamhet. Sten Johansson höll på med levnadsnivåundersökningen, att mäta och påverka 
den förestående välfärden. Linjesystemet började diskuteras. Kronprinsen läste några kurser i 
sociologi. Torgny Segerstedt hade blivit rektor vid universitetet och professuren efter honom skulle 
tillsättas. Kanske hade den interna ämnesutvecklingen blivit otydlig under hans frånvaro. Provföre-
läsningar pågick i sal IX.  Ulf Himmelstrand kom till institutionen som professor 1969. Stina tog 
en fil.kand. med tre betyg i sociologi 1970.

För Stina var kunskap om samhället ur ett makroperspektiv spännande. Björn Erikssons 
utmärkta föreläsningar i sociologisk teori under 1960-talets slut var fantasieggande. På Drottning-
gatan 1 grundlades hennes intresse för Simmel vars skarpa iakttagelseförmåga av individen i sitt 
sociala sammanhang imponerade. Inga Boëthius var också en utmärkt föreläsare som väckte intres-
se för Frankfurtskolan: Horkheimer och Habermas. Senare kom deras försök att förena klassanalys 
med psykoanalys att spela en stor roll för Stina. Men hur hängde makro och mikro ihop egentligen? 
Glappet mellan den teoretiska förståelsen och det empiriskt åtkomliga var påtagligt. Stina minns 
från slutet på 1960-talet ”hunduppsatsen”, 3-betygsuppsatsen där alla variabler, t.ex. hundens 
mankhöjd och svanslängd, korrelerades med ägarens upplevelse och fullkomligt meningslösa sam-
band upptäcktes. Möjligen var Lena Johanssons föreläsningar om Chicagoskolan på bindestrecks- 
kursen i urban-sociologi ett undantag. Lena var noga med att teorianknyta den använda metoden, 
och öppnade så för en sociologisk fördjupning.  

Sociologiska teorier handlade om social aktivitet. Det var svårt att förstå hur datainsamling, 
som är en social aktivitet, skulle kunna frikopplas från sociologisk teori. Stina minns särskilt en 
kurs i intervjuarträning som inleddes med praktiska övningar under Lars Tornstams ledning där vi 
lärde oss att vara ”osynliga” som intervjuare genom att klä oss neutralt och ta av eventuella märken 
som avslöjade grupptillhörighet. Stina valde att ingå i ett specialprojekt och intervjua personer om 
deras dialektala anpassning efter att de flyttat in från den uppländska landsbygden till Uppsala.  
Under ledning av professor Gun Widmark, nordiska språk, och Gunhild Hammarström (då 
forskarstuderande) fick vi öva vårt språköra för sociolekter, en träning som gav en fördjupning i 
den sociologiska erfarenheten. Kvaliteten i data berodde på hur väl intervjuaren kunde uppfatta och 
kommunicera små nyanser i informantens uttal. Denna förmåga kunde, erfor vi, direkt avläsas och 
bedömas av informanten. Det blev ett språkligt utbyte där båda parter hade möjlighet att granska 
varandra. Att vara kapabel att uppfatta den andres uttal var i det sammanhanget en förtroende- 
skapande faktor, kanske viktigare för att få valida data än att eftersträva det opersonliga mötet 
genom att ta bort märken och andra symboler. Det forskarövertag vi lärt oss att vi hade, och skulle 
göra allt för att dölja, kunde lätt undergrävas om språkligt gehör saknades. 

Stina skrev sin tre-betygsuppsats vid avdelningen för freds- och konfliktforskning som Peter 
Wallensteen höll på att grunda. Bengt Höglund fanns också där. Av Bo Wirmark blev Stina utsänd 
till en konferens i Karlovy Vary, nuvarande Tjeckien, där hon bland andra träffade och tog intryck 
av tongivande personer som Johan Galtung, professor i freds- och konfliktforskning i Oslo, Herman 
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Schmid, sociolog och vänsterpolitiker, och Lars Dencik, socialpsykolog och debattör. Fredsfrågorna 
har sedan dess funnits med i tanken.

Sommaren 1970 gjorde Stina som nybliven amanuens under en resa i Indien en liknande erfar-
enhet som Bo gjort i Mexiko. Olavi Junus´ kurs i u-landskunskap, och hans egenförfattade kursbok9 
”U-landssagor” om kulturkollisioner för att rikta tankarna mot imperialism och diktatorers makt- 
missbruk, var förberedelsen för resan, förutom artiklar i ”Kommentar” och liknande tidskrifter. Den 
bottenlösa fattigdomen hon såg under en månadslång resa gjorde det svårt att vid hemkomsten 
införliva erfarenheterna i diskussionen på hemmaplan. Fattigdomen och det strukturella våldet på 
flera nivåer förlamade Stina som vid hemkomsten hade svårt att beskriva det hon sett enbart med 
hjälp av de begrepp som stod till buds: klasskamp, USA-imperialism, religiöst förtryck. Än värre 
blev den distans från det egna samhället hon upplevde vid hemkomsten. Det hemtama, samtalen 
och interaktionen mellan människor sågs med främlingens blick. Resan hade skärpt uppmärksam-
heten, men orden att beskriva det skavde mot den sociologi hon lärt sig. Stina, som skulle under-
visa studenter vars sociologikunskaper bara var någon termin efter hennes, kände att det blev nöd-
vändigt att söka sig utanför akademin för att få andrum. Med 3 betyg i sociologi i bagaget sökte 
hon sig till Stockholm och började arbeta inom narkomanvården och socialt arbete. Där kom hon i 
kontakt med psykoanalysen. Hon läste Freud och Jung, och påverkades av den nya psykiatrin med 
skarpsinniga företrädare som Horst Eberhard Richter som också undersökte det komplexa industri- 
samhället. Richter förenade i sin analys de djuppsykologiska frågorna och dessas konsekvenser på 
samhället. Hans arbete som familjerådgivare i arbetarstadsdelen Berlin-Wedding gjorde ett djupt 
intryck. Richter var också fredsaktivist och arbetade att finna ett språk för att öka ”fredsförmågan” 
genom att benämna de hot som annars trängs undan i språklöshet, eller omedvetna aggressioner 
riktade inåt eller mot andra. Stinas intresse försköts mot att befria och förändra snarare än att 
teoretisera, och blickarna riktades också inåt mot den egna personen. Kontakten med Sociologen 
fanns dock kvar. Under 1970-talet bildades på Sociologen social- och vårdpolitiska gruppen som 
för Stina blev en betydelsefull brygga till forskarutbildningen som Bengt Abrahamsson, på eget 
initiativ, anslöt henne till mot slutet av 1970-talet. Institutionen ville ta in många doktorander 
innan antagningen till forskarutbildningen spärrades. Flera doktorander hade slagit sig samman för 
att i icke-hierarkisk ordning stötta varandra i forskning om lågstatusområdena vård och omsorg. 
Där diskuterades olika vårdpolitiska frågor, och manus stöttes och blöttes i kamratlig anda. Där 
fanns Ulla Arnell, Bam Björling, Lars Fredén, Kaj Håkanson, Ulla Jergeby, Ann Lundén, Agnethe 
Nordlund, Elisabet Näsman, Vera Segreaus, Mårten Söder, Ulla Westlund, liksom ibland Sonja 
Calais van Stokkom. Stina disputerade 198610 med Björn Eriksson som handledare. 

Stina har pendlat fram och tillbaka mellan sociologi, socialmedicin och socialt arbete. Hon 
var 7,5 år forskarassistent i socialmedicin vid Uppsala universitet, 4,5 år lektor i sociologi vid 
Linköpings universitet och slutligen 14 år professor i socialt arbete vid Umeå universitet där hon 
stannade till sin pensionering 2013. Till skillnad från Bo har hon fått söka sina tjänster i konkur-
rens.

9  Junus Olavi (1970) Sagan om den smidige antropologen och 60 andra u-landssagor. Prisma.
10  Stina Johansson1986 Forskare – behandlare – patient. En studie i praktisk forskningsetik. Doktorsavhandling. Sociologiska institutionen. 
Uppsala universitet. 
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Projektet ”Organization, social networks and professionalization in home care and home 
health care”

Vi har valt att exemplifiera vårt resonemang med exempel från Riksbanksprojektet. Vi menar att 
erfarenheterna därifrån gav erfarenheter värda att reflektera över både för de metodologiska lärdo-
marna och de socialpolitiska inblickarna som 30 år senare är märkvärdigt aktuella. 

Projektet handlade om organisering av vård i hemmet. Vi ville studera hur interaktion och roll-
fördelning såg ut mellan de informella vårdnätverk som fanns kring familjen och vänkretsen, och 
de organisationsanknutna vårdnätverk som fanns kring hemtjänst och hemsjukvård. Vidare ville vi 
studera intressemotsättningar inom och mellan vårdnätverken, hur koordineringen gick till och in-
tegreringen av nätverken. Hur dras gränser upp mellan verksamheter och vilka kan komma i kläm?

Bo ville överbrygga klyftan mellan teori och empiri och var inspirerad av organisationsteorier, 
och Stina ville studera gränslandet mellan det offentliga och det privata. Vi fokuserade på samspelet 
i vårdsituationer mellan hjälpbehövande, informella vårdnätverk och vårdens offentligt anställda. 
Oftast kvinnor i alla rollerna.

Interaktionen i forskningsprocessen var en av Stinas utgångspunkter i hennes doktorsavhand- 
ling. Forskaren påverkar alltid undersökningens förlopp och resultat genom sin medverkan. Det 
är ganska naivt att tro att folk säger det vi tror att de menar, att tro att frågorna som vi utifrån vår 
förförståelse formulerar dem ger de svar som ligger närmast deras verklighet. Vi ville pröva något 
annat. Ledtrådar som uppstår i en intervjusituation ska också underkastas analys.

Vi valde att utmana synen på det homogena samhället och tanken om bakgrundsfaktorernas 
lika inverkan och i stället lyfta upp sammanhanget och då studera tre sinsemellan olika och 
därmed icke jämförbara kommuner, Eskilstuna, Gotland och Örebro. Detta fick vi kritik för på de 
vetenskapliga seminarierna vi deltog i på institutionen för socialmedicin. Den oavlönade omsorg 
som pågår i civilsamhället var fortfarande kontroversiell 1989 när vi startade vårt projekt. Det 
hörde inte till den svenska bilden av moderniteten och skulle, liksom landsbygden och bönderna, 
läggas bakom oss. Moderniteten innehöll en önskan om befrielse från vardagens omsorg. Idealt var 
omsorg en uppgift för välfärdssamhället. Fanns andra latenta mönster? Med influenser till den mer 
mångfaldiga amerikanska sociologin av ”Chicagotyp” inriktad på autonoma lokalsamhällen, kunde 
vi ställa frågor om hur omsorgsarbetet manifesterades i olika sociala kontexter. Vi var båda intresse-
rade av de influenser som psykoanalytisk teori kunde bidra med eftersom vi tyckte att sociologin 
måste konfronteras med det som vi under våra samtal kallat ”det irrationella”. Våra olika sociolo-
giska influenser berikade projektet. Men från början undrade Stina om vi verkligen skulle ha med 
frågor om de informella hjälpstrukturerna. Var det inte lite pinsamt att dra fram de kvinnosysslor 
som kvinnorörelsen ville befria oss från? Det fanns också prominenta svenska sociologer som uttry-
ckte uppfattning att de var oviktiga för sociologin. Här fick Stina, under stor vånda, underkasta sig 
Bos framhärdande i att frågor om att hjälp från familjen och andra informella grupper skulle vara 
med i undersökningen.  

Till våra informanter ställde vi många individuellt formulerade frågor från en lista över fråge- 
områden och vi var inriktade på de följdfrågor som kunde ställas. Detta var kontroversiellt då 
datamaterialet växte och det inte ansågs rationellt att jobba så närgånget. När vi i en andra omgång 
återkom till informanterna böjde vi oss för kritiken och ställde fler likalydande frågor. Det var 
dumt att bryta en pågående strategi. Vi avhände oss möjligheten att förstå kontextens betydelse. 
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Vi sällade oss dock inte till synsättet att kvantitativ och kvalitativ metod skulle vara oförenliga som 
Stina minns debatten på slutet av 1970-talet. Vi sökte en kombination.  

Ett exempel på vad vi menar med att ställa följdfrågor är följande konversation där följdfrågan 
ställdes utifrån en ingående kunskap om sammanhanget: 

Anna skulle efter att ha berättat om alla som ingick i ett nätverk av personer som hjälpte henne svara 
på frågan: ”Vilka av dina anhöriga kan du lättast vända dig till för att få hjälp?” Anna kunde inte hitta 
ett svar. Först efter att Stina frågat om det möjligtvis var maken Sven som tidigare i berättelsen hade 
framstått som viktig för Anna lyste hon upp och sa ”Ja han ja, honom tänkte jag inte på!”. Det självklara 
svaret ingick i hennes för givet tagna vardag efter 40 års äktenskap. Utan att i samspel blotta hennes 
dolda vetskap hade annars svaret blivit ”vet ej”.

Vi dränktes av bångstyriga data. De föreställningar som fanns på institutionen för social-
medicin där projektet var placerat om vad som var ”normalt” vad gällde variation stämde inte med 
vad som vi såg. Bo hade utifrån sina utgångspunkter svårt att förstå de data som kom in, att tolka 
vad som är viktigt och mindre viktigt. I de sammanhang vi ingick var bristen på kompetens i 
metoder för att studera variation problematisk. Dessutom skulle vi hantera data om personer med 
en hög dödlighet på grund av ålder och sjuklighet. Den fulla betydelsen av det vi senare kom att 
kalla ”de institutionaliserade skygglapparna” sjönk inte in. Med extremt stora variationer i livsform-
er skulle vi ha gjort färre intervjuer med fördjupande frågor. Tyvärr gick vi med på att modifiera 
strategin till att göra fler intervjuer och ytligare frågor, vilket var olämpligt för vår frågeställning.

Stina råkade ut för mycket motstånd från de professionella vårdarbetarna som hon mötte då 
hon var inbjuden till att föreläsa om projektet. Vår bild av nätverken, hur stora insatser de anhöri-
ga gjorde och vad de betydde ville man inte höra. Vi var för tidigt ute med att visa att anhöriga 
skötte stora delar av omsorgen. Vårdpersonal ville inte se eller höra talas om att det som var deras 
yrkesuppgift att utföra också utfördes av andra. Det stod i motsättning till deras professionaliser-
ing. Vi var inte beredda på det starka ifrågasättandet och nådde inte fram, varken emotionellt eller 
kognitivt, när det gällde att gestalta en motbild till den officiella bilden av framstegssverige. Den 
stora variation i livsformer vi såg, självklarheter idag, behövde synliggöras. Vår utbildning hade inte 
lärt oss att praktisera distans.  

Vi fann som väntat en heterogenitet inte bara i befolkningsstruktur utan också en oväntat stor 
variation i socialpolitiska lösningar trots en lagstiftning som beskrivs som universell. Den enormt 
omfattande hemtjänsten såg olika ut i landets alla kommuner. Vi fann också i vår studie att begrep-
pen ”stat”, och ”samhälle” som också inbegriper informella strukturer och motsägelsefulla processer 
i lokalsamhällen, vid den tidpunkten var otydliga och dåligt begreppsliggjorda åtminstone när det 
gäller hur man skulle förstå den sociala omsorgen. De sociala nätverken och förväntningarna på 
dem varierade stort. På Gotland fanns stora informella nätverk kring en person i behov av hemtjänst 
och hemsjukvård, medan de i industristaden Eskilstuna var små. En hemtjänsttimme fick alltså 
olika innebörder för dem som fick hjälp i respektive kommun. En person som distriktsläkaren 
spelade helt olika roller i de tre kommunerna, och skulle förmodligen placerats olika på en lokal 
klasskala. I det lokala gotländska samhället tillhörde distriktsläkaren det absoluta toppskiktet, en 
person med inflytande långt utöver vad läkarkompetensen medger, medan en allmänläkare i en  
medelstor eller större stad visserligen tillhör samma utbildnings- och kvalifikationsnivå men får 
visa kompetens utöver detta för att erövra samma status och inflytande som sin gotlandskollega. 
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Båda klassificeras lika men i olika sociala roller. Vi förstod först senare hur viktigt det var att betona 
vad kontexten gör med individens klasstillhörighet liksom med individens utsatthet.

Vi var båda blåögda om demografins betydelse. I en artikel i Socialvetenskaplig tidskrift11 
diskuterade vi olika framtidsscenarion för hur den alltmer överlastade offentliga omsorgen skulle 
förändras. Ingenstans förde vi en mer kvalificerad diskussion om de demografiska förutsättningarna. 
Kanske förstod vi att 1940-talets stora barnkullar skulle bli gamla men att den förlängda livslängden 
skulle få avgörande konsekvenser för socialpolitiken fanns inte i vår föreställningsvärld trots känne-
dom om de medicinska framstegen! Konsekvenserna blev att vi blev lika överraskade som många 
andra när välfärdsstaten föll sönder under 1990-talet strax efter att vårt projekt avslutats. Detta ta-
lar för att demografi borde vara en viktig del i sociologiundervisningen, något som Gunnar Myrdal, 
då med migrationen som viktig fråga, en gång hävdat (Larsson 2001 s 45). 

Reflektioner

Vi har i våra samtal på djupet diskuterat våra minnen av de samhällen vi växte upp i, och alltför 
sent insett värdet av att förstå den egna ”präglingen” innan vi lär oss att se samhället på distans. 
Man måste hela tiden vara beredd på överraskningar som inte passar in i det förväntade. Erfaren-
het från olika sociala, praktiska och intellektuella sammanhang avgör hur man som sociolog förstår 
att använda den sociala grammatiken i konkreta fall. Utbildningen i sociologi gav en begränsad 
Sverigebild jämfört med de erfarenheter vi kom till universitetet med. Från vår uppväxt och senare 
i vår forskning hade vi erfarenheter av ett Sverige som var mångfaldigt till livsformer, etnisk 
sammansättning, synen på statsmakten, kulturella uttryck, flerspråkiga och variationsrika religiösa 
yttringar. 

Vi har båda rört oss mellan ämnen, mellan länder och skaffat oss sociologiska erfarenheter på 
skiftande sätt. Det har kanske inte gjort oss till bättre sociologer men kanske har våra utflykter lett 
till att vi funderat en del om hur sociologi kan förstås och förmedlas. Vi fick genom att röra på oss 
erfarenheter som inte kan underskattas inte minst av det som i den lins som vi lärt oss att se igenom 
skulle kunna kallas ”det irrationella”. 

Sammanhanget avgör hur klass ärvs och uttrycks. Det hade våra resor i Indien respektive Mexiko 
lärt oss. Samma komplexitet finns också i Sverige. Det är viktigt att skilja mellan av tjänstemän 
konstruerade definitioner som SCB:s byråkratiska kriterier på klasstillhörighet och stratifieringar 
som etablerats i en lokal kontext. Lokala förutsättningar kan stratifiera på andra sätt. Forskarens 
sociala kompetens och lokala kunskap är viktiga faktorer med konsekvenser för individen.

Ämnets historia kom att prägla ämnet under en lång tid. I ett senare papper kommer vi mer i 
detalj att gå in på denna fråga. En sak som vi funderat över är vad som var viktigast för de tidiga 
institutionsbyggarna. Syftade det sociologiska projektet till att utveckla en självständig sociologisk 
förståelse av samhället eller ville man vara en stödstruktur till det samhällsbygge som var på 
framväxt?  Var det viktigt att stötta en framväxande nationell självbild och inte äventyra att så 
skedde genom att välja bort en mer mångfaldig approach?  

11 Stina Johansson & Bo Anderson (1991) Hemtjänst och hemsjukvård. Ett framtidsperspektiv. Socialmedicinsk tidskrift 7–8, 375 – 380. 
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Så här i efterhand kan vi tycka att mandatet som ämnet fick av statsmakterna var olämpligt för 
ett ämne i sin linda. Staten lyckades få med sig sociologin på uppbyggnaden av välfärdsstaten. Den 
som skulle kunnat bli en granskande kritiker blev supportern. Men när sprickorna i välfärdsstat-
en blev allt tydligare medan vårt projekt pågick som bäst saknade vi en begreppsapparat för att 
förstå detta. Tillgång till alternativa förståelser var vad den tidens sociologi missade. Bo hade tidigt 
reagerat mot undervisningen om surveys med samplingmetoden som norm, att bakgrundsfaktor-
er förutsattes verka lika för alla istället för att ställa frågan om det kan finnas mikrokulturer som 
påverkar individer olika. Han såg det paradoxala i att sociologisk teori handlar om interaktion 
medan sociologisk praxis handlar om att minimera interaktionen. Hade den påstådda starka stats-
makten kvävt ämnets kritiska uppdrag? Teoretiska och metodiska antaganden borde ha granskats 
mera tycker vi. För att förstå utvecklingen hade frågor som förpassades till andra ämnen behövts. 
Jordbrukets rationalisering och det framväxande tjänstesamhället var en del av industrisamhället. 

Att förhålla sig skeptisk mot det självklara och det förgivettagna är avgörande när man studerar 
det mångskiftande civilsamhället. Det är i common sense som skygglapparna ligger. Distansering 
från det som tas för givet är något som sociologer mer eller mindre lyckosamt sliter med för att  
sociologin ska bli bra. Trots att det är en mycket svår process, liksom forskningsobjektet är forskaren 
en del av sammanhanget, är det nödvändig. Genom att först förstå det subtila kan man genera- 
lisera. 

Naiva var vi, och det är vi glada för, men också aningslösa. men inte mer än andra. Vi har 
förstått vad de skygglappar och kunskapsluckor som utbildningen försåg oss med gjorde med oss. 
Nog hade vi lärt oss att vara skeptiska mot data och teorier, men själva kärnan till att vi inte begrep 
vad vi såg var att vi inte, mot bättre vetande, gjort upp med föreställningen om Sverige som ett land 
med en sociallagstiftning syftande till likvärdighet och genomförd av en stark centralmakt. I semi- 
narierna, som vi misstänker kan ha förstärkt den förförståelsen, hade vi behövt hjälp att separera 
det som deltagarna från sina utgångspunkter betraktar som självklart från vad som döljs just av just 
detta.

Trots vår ambivalens som visat sig på olika sätt har sociologin betytt mycket för oss. Vi har på 
olika sätt känt en lojalitet med ämnets teoretiska grunder, de personer som varit med och utvecklat 
sociologin, och som vi i några fall haft möjlighet att träffa och införliva i våra egna sociologibio- 
grafier. Vi tror att ett ämne inte enbart är teorier och metoder, utan också sociala band, emotioner, 
ambivalens, frustration och kritik, vänskap och livslång kärlek till just detta motsträviga material.
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Göran Ahrne:  
Levnadsnivåundersökningen vid  
Sociologiska institutionen i Uppsala

Torgny Segerstedt, som var den förste professorn i sociologi i Uppsala, var också mannen bakom den 
första större sociologiska undersökningen i Sverige. Det var den så kallade Husqvarna-Katrineholms-
studien vilken byggde på tanken att jämföra ett äldre etablerat industrisamhälle med ett nyblivet 
sådant. Resultaten från undersökningen presenterades i två tjocka volymer under den gemensamma 
titeln Människan i industrisamhället. Del 1 om arbetslivet kom 1952 och del 2 om fritidsliv och 
samhällsliv kom 1955. Böckerna väckte stor uppmärksamhet eftersom de utgjorde de första riktiga 
bevisen på vad den nya vetenskapen sociologi kunde åstadkomma.

Men det som jag vill uppmärksamma med den här texten är att även den antagligen i Sverige 
allra mest uppmärksammade sociologiska undersökningen utfördes vid Sociologiska institutionen i 
Uppsala och inte så värst många år efter Segerstedts undersökning. Det var den första svenska 
levnadsnivåundersökningen (LNU). En annan anledning till att jag skriver om LNU i detta 
sammanhang är att jag fick mitt första jobb som sociolog inom detta projekt. Att säga något om 
hur det var att jobba med LNU i Uppsala 1970-71 är ett sätt att påminna om en förbisedd del av 
Uppsalasociologens historia. Efter den första genomförda undersökningen kom LNU att flyttas till 
Stockholms universitet och det nybildade Socialforskningsinstitutet. Men det började i Uppsala.

”Låginkomstutredningens levnadsnivåundersökning är en stor surveyundersökning av den vuxna 
befolkningens levnadsförhållanden. Ca. 6000 individer, utvalda så att de kan representera befolkningen 
i åldern 15 – 75 år, har intervjuats. Resultaten kommer att framläggas i en serie delrapporter allt 
eftersom de färdigställs av undersökningsgruppen vid Sociologiska institutionen i Uppsala”. Denna be-
skrivning är hämtad från baksidestexten till de omnämnda delrapporterna som publicerades 1970 -72. 

Låginkomstutredningen var en statlig utredning som tillsattes 1965. Den leddes av Rudolf 
Meidner och huvudsekreterare för utredningen var Per Holmberg. Men utredarna nöjde sig inte 
med att kartlägga sådant som lönestruktur, sysselsättning och köpkraftsstruktur utan man ville 
också få en bild av välfärden i en vidare mening. Det var för det syftet som Levnadsnivå- 
undersökningen genomfördes. LNU var alltså en del av Låginkomstutredningen, men själva arbetet 
utfördes av sociologer från Sociologen i Uppsala. Samarbetet med Låginkomstutredningen var inte 
så organiserat.
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Den som fick förtroendet att leda levnadsnivåundersökningen var Sten Johansson. Sten tog 
en licentiatexamen i sociologi i Uppsala 1967 och samma år fick han uppdraget. Han var inte ens 
30 år fyllda och det var bråttom att dra igång undersökningen. På bara några månader, i stort sett 
under sommaren, utarbetade Sten i samråd med en del äldre erfarna experter som Erland von 
Hofsten och Lennart Holm själva ramverket och teorin bakom LNU. Det blev ett radikalt brott 
mot den sociologiska traditionen att ställa frågor om trivsel och problem. Istället för att utgå från 
människors behov och preferenser skulle LNU undersöka människors tillgång till resurser för 
att kunna leva det liv som de ville. Det var ett radikalt brott mot sociologins attitydmätningar. 
Tankegången bakom denna undersökningsstrategi finns väl formulerad i den första rapporten 
från LNU med titeln Om levnadsnivåundersökningen författad av Sten Johansson. Fördelningen av 
levnadsnivå i befolkningen skulle redovisas uppdelat på nio komponenter. De var: hälsa, kostvanor, 
bostad, uppväxtförhållanden, utbildning, sysselsättning och arbetsplatsförhållanden, ekonomiska 
resurser, politiska resurser, fritid och rekreation. Alla komponenter passar inte lika väl in i ett 
resursresonemang och alla komponenter kom inte att bli föremål för egna rapporter. Men mellan 
1970 och 1972 publicerades ändå 14 rapporter på Allmänna förlaget. 

Min första kontakt med LNU var en handskriven lapp som satt på en anslagstavla i Sociolo-
gens lokaler på Drottninggatan 1. Det handlade om att man sökte forskningsassistenter till LNU. 
Jag hade nyligen blivit klar med min trebetygsuppsats och var i princip arbetslös och osäker på 
vad jag skulle göra. Det var i augusti 1970. Jag ringde telefonnumret som stod på lappen och fick 
tala med Sten, som bad mig komma upp. LNU hade egna lokaler i en större lägenhet i ett hus på 
Sturegatan 20. Efter ett kort snack med Sten bad han mig skriva en liten plan för en rapport om 
hushållsarbete. Det var väl inte något drömämne, men jag skrev ihop en skiss och blev anställd 
som forskningsassistent. Jag var en av de som blev sist anställda. De flesta andra hade kanske fått 
intressantare ämnen. Men det var spännande att få tillgång till färska data från undersökningen. 
Och intresset från omvärlden var stort.

I stort sett alla som jobbade med de olika delrapporterna var studenter och doktorander från 
Sociologen. Ett undantag var Robert Eriksson från Sociologen i Stockholm. I lokalerna på Sture-
gatan satt mellan 5 och 10 personer, däribland Stens fru Lena. Flera satt också hemma och jobbade. 
Sammanlagt måste det ha varit uppemot 15 personer anställda samtidigt. Många kom också och 
hälsade på i lokalerna och det fördes då och då ganska livliga diskussioner. Ett besök som jag sär-
skilt minns är Erik Allardt från Helsingfors. Han var ganska kritisk till utformningen av LNU och 
kom själv efter några år med en bok om välfärdsmätningar med titeln Having, loving and being och 
med helt andra utgångspunkter.

Jobbet var helt fritt. Att göra datakörningar fick jag lära mig av de andra som satt där. Det var 
ganska omständligt år 1970. Man fick gå med en bunt hålkort till UDAC (Uppsala universitets 
datacentral) belägen på Sturegatan 2 och lämna in dem på bestämda tider. Sen kunde man hämta 
stora papperssjok med tabeller några timmar senare. Man kunde sitta och stansa kort på datacen-
tralen och det hände att man tappade kort eller la dem i fel ordning i brådskan att få lämna in sin 
hög med kort i tid. Då fick man inga tabeller den dagen.

Omkring 1970 var de politiska diskussionerna livliga på universitetet. Åtskilliga sociologistudenter 
sympatiserade med det nya vänsterpartiet KFML. Vintern 1970 hade SACO gått ut i strejk för högre 
löner, vilket stöddes av bland annat KFML. Men Sten, som var en hängiven socialdemokrat, var starkt 
emot strejken. Strejken gav bränsle till många diskussioner. Och Sten blev så engagerad att han tog 
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fram siffror från LNU, som han menade visade på det orättfärdiga i SACO-medlemmarnas strejk. En 
kväll var han inbjuden till något nyhetsprogram i TV för att föra fram sina synpunkter med stöd av data 
från LNU. På förmiddagen dagen efter ringde det på dörren till LNU:s lokaler, vilket var ovanligt. De 
flesta besökare klev bara rakt in. Men det var brevbäraren som vill tala med Sten Johansson och tacka 
för hans budskap i TV kvällen förut.

LNU och låginkomstutredningen väckte stort intresse. Varje rapport från LNU refererades 
utförligt i de flesta större tidningar. Allra mest uppmärksamhet väckte nog rapporten De extremt  
lågavlönade författad av Lars Sundbom. Men även många andra rapporter om orättvisor i fördel-
ningen av välfärden uppmärksammades, till exempel rapporten om bostadsförhållanden som 
avslöjade stora brister vad gäller standard och trångboddhet i bostadsbeståndet i Sverige.

När min rapport blev klar och kom ut hade det blivit sommaren 1971. Den hade titeln Hushålls- 
arbete och dubbelarbete. Kanske berodde det på sommarens nyhetstorka men några av resultaten 
fick stora rubriker i tidningarna. Expressen publicerade den 10 juli 1971 en helsida om rapporten 
och hade en stor svart rubrik: Statlig utredning ger chockbesked om psykskadade hemmafruar. En 
tabell i rapporten visar att hemmafruar med väldigt lite hushållsarbete äter betydligt mer lugnande 
medicin än övriga. Flera tidningar ville intervjua mig, men jag kunde ju inte säga ett dyft mer än 
det som framgår av tabellerna. Jag blev till och med intervjuad av Damernas Värld; helt absurt. 
Aldrig har jag fått så mycket uppmärksamhet för något sociologiskt arbete sedan dess.

När rapporteringen från LNU var slutförd och det fortsatta arbetet flyttades till Stockholm 
följde flera av medarbetarna med (Lena Johansson, Inga-Lill Eriksson och Lars Sundbom). Sten 
Johansson fick en professur i sociologi med inriktning mot levnadsnivåforskning. Men efter några år 
lämnade han universitetet och den akademiska forskningen. Han blev sakkunnig i Ingvar Carlssons 
statsrådsberedning och därefter generaldirektör för Statistiska centralbyrån (SCB) och så små-
ningom chef för LO:s forskningsinstitut FIEF. Tre av författarna till LNU:s delrapporter lade 
fram sina rapporter som doktorsavhandlingar i sociologi: Lena Johansson och Inga-Lill Eriksson 
i Uppsala samt Robert Eriksson i Stockholm. I Socialforskningsinstitutets regi har Levnadsniv-
åundersökningen med i stort sett samma frågor genomförts ytterligare fem gånger; senast 2010.

Följande delrapporter publicerades av Allmänna Förlaget under 1970 och 1971:
Sten Johansson: Om levnadsnivåundersökningen.
Sten Johansson: Den vuxna befolkningens hälsotillstånd.
Sten Johansson: Den vuxna befolkningens kostvanor.
Lena Johansson: Den vuxna befolkningens bostadsförhållanden 1968.
Robert Eriksson: Uppväxtförhållanden och social rörlighet.
Lena Johansson: Utbildning – resonerande del.
Lena Johansson: Utbildning – empirisk del.
Lars Sundbom: De extremt lågavlönade.
Ingrid Sjöberg och Kent Lindkvist: Sysselsättning – arbetslöshet – förvärvshinder.
Sven Nelander: Löntagarnas faktiska arbetstider.
Lars Sundbom: De förvärvsarbetandes arbetsförhållanden.
Göran Ahrne: Hushållsarbete och dubbelarbete.
Inga-Lill Eriksson: Ålder och inkomst.
Sten Johansson: Politiska resurser.
Agneta Lundahl: Fritid och rekreation.
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Göran Ahrne & Thomas Coniavitis:  
Omdaningen av forskarutbildningen i  
sociologi i Uppsala i slutet av 70-talet

”Jag var där! Jag säger inte ord som jag hörde av andra”
Aischylos: Perserna

Det som följer är en presentation av tankarna kring den omdaning av kursdelen inom forskarut-
bildningen som ägde rum vid institutionen under 1970-talet. Det var en tid med livliga diskussioner 
och vid institutionen fanns då också ett stort antal doktorander med ett brinnande intresse för 
sociologiämnets utveckling. Men om man inte har en bild av vad som har hänt innan dess är det 
svårt att förstå den andra periodens teoretiska och empiriska inriktning. 

Ett nytt universitetsämne

Den sociologi som etablerades i och med den nya institutionen var den som i betänkandet SOU 
1946:74 specificeras som den empiriska sociologin som ”framförallt nått en rik utveckling i Förenta 
Staterna” (sid 80). I den moderna litteraturen omtalas den senare som systematisk empiricism, 
metodologisk empiricism, kvantitativ empiristisk sociologi, eftersom den utgörs av en specifik 
kombination av empiri och kvantitativa metoder. Dess grundläggande drag var etablerade redan i 
början av 1930-talet i USA och den var känd även i Sverige. I en artikel med titeln ”Amerikansk 
samhällsforskning” Ateneum nr 1, 1934 presenterade filosofen Gunnar Aspelin entusiastiskt den 
nya sociologins praktiska möjligheter i jämförelse med den allmänna, teoretiska sociologin, även 
kallad europeisk sociologi, skrivbordssociologi eller spekulativ sociologi. ”Sociologien söker nu med 
sina hjälpmedel belysa dessa ”present day critical problems of American Democracy” – belysa dem 
med den stränga saklighet och värderingsfrihet, som kräves av vetenskapens internationella heders- 
kodex” (Aspelin 1934:36).

Därför måste sociologins begrepp, enligt Aspelin ”…  utgå från problem, som vetenskapsmannen 
möter i sin dagliga gärning. Konsten bör gå före konstläran …” (Aspelin 1934:35 not 2. Se även 
Nilsén 1997: 192). Aspelin lutar sig mot Ogburn (en förgrundsgestalt inom utvecklingen av 
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forskningsmetoder i USA enligt Jennifer Platt 1998:76, och även ordförande i ASA), för att visa 
den positiva sidan av utredningssociologin utan att ta hänsyn till att detta leder till brist på teori. 
Ogburn hade redan 1929 slagit fast att ”In the past the great names in sociology have been social 
theorists and social philosophers. But this will not be the case in the future. For social theory and 
social philosophy will decline, that is, in the field of scientific sociology. Social theory will have no 
place in scientific sociology, for it is not built upon sufficient data.” (Ogburn i Scientific Monthly, 
april 1930, citerat i Odum 1951).

Det dröjde dock inte länge förrän den nyare amerikanska sociologin visade sina begränsningar 
även här i Sverige. Denna sociologins empiricistiska och kvantitativa dominans utestängde den 
teoretiska sidan – dess medel, metoder och motarbetade sitt eget syfte (att förklara och förutsäga) 
även här i Sverige.

Vill man veta vad som gick fel under denna period kan man ta del av kommentarer som fyra 
eminenta professorer – som alla arbetade på Sociologiska institutionen i Uppsala – gjort. De lyfter 
upp olika negativa aspekter av den sociologiska verksamheten. Torgny Segerstedt beklagar när 
han blickar tillbaka på utvecklingen av den sociologiska forskningen i Sverige avsaknaden av teori 
(Segerstedt 1968: 104), Joachim Israel kritiserar den innehållsliga inriktningen (Israel 1968: 85), 
Ulf Himmelstrand framför att sociologisk forskning inte motsvarade de förväntningar som hade 
skapats (Himmelstrand 1964: 39). Och Johan Asplund är kritisk till fokuseringen på att utbilda 
uppdragsutredare.  ”De nyrekryterade utredarna avancerar med tiden till ledande poster. …” ( Johan 
Asplund ”Sociologistudier i Uppsala i början på sextiotalet” sid 137, citerad i Å Nilsén, 1997:295-96). 

Frågan som ofta lyfts upp är: Hur kom det sig att det var den empiricistiska sociologin som 
etablerades vid alla sociologiska institutioner i Sverige? Och varför med den strängaste av dess 
olika varianter – George Lundbergs? ( Jfr Bengtsson & Molander 1998).

Debatten som pågick från 1930-talet till inrättandet av sociologiämnet i Sverige 1947 dokumen-
teras sammanfattande i SOU 1946:74. Det finns några centrala punkter som karaktäriserar hela 
debatten. För det första: Sociologin presenteras som uppdelad i två riktningar – den europeiska 
(även kallad spekulativa), teoretiska, sociologin och den nya empiriska sociologin som utvecklades i 
USA med kvantitativa metoder. Från 1930-talet och framåt avfärdades successivt den första medan 
den andra dominerar mer och mer. Betänkandet SOU 1946:74 fastslår att ”när man i Sverige talar 
om behovet av att införa sociologien som en vetenskaplig disciplin, man härmed avsett en empirisk 
vetenskap med uppgift att utforska de moderna samhällsförhållandena. … Vid en dylik kartläggn-
ing och beskrivning rör man sig framförallt med en kvantitativ metod” (SOU 1946:74, sid 80). För 
det andra: Sociologin före 1947 fanns som en del av ämnet praktisk filosofi och de som var ansvariga 
var filosofer.  För det tredje: Man ville etablera sociologin som ett organisatoriskt självständigt 
vetenskapligt ämne, specifikt som en av samhällsvetenskaperna. Denna senare punkt innebär en  
institutionell, organisatorisk separation av sociologin från filosofin och att även innehållsligt avgränsa 
sociologin gentemot filosofin och andra samhällsvetenskaper.  Detta bidrog till en orientering av 
sociologin i riktning mot en vetenskaplig, icke-filosofisk, inriktning. Det är detta behov som 
George Lundbergs version av positivistisk sociologi fyller vilket också var förenligt med de 
intervenerande politiska åtgärder och reformer som låg i linje med välfärdsstatens krav på social 
ingenjörskonst. 

Det som man borde fråga här är inte varför den första generationen sociologer föredrog George 
Lundbergs sociologi utan varför man inte uppmärksammade denna versions begränsningar och 
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negativa konsekvenser: 1) i själva utbildningen av sociologer, 2) i den producerade kunskapens 
teknokratiska karaktär och kunskapsutvecklingens riktning och 3) i bristen på teori. Problemen 
med empiricismens starka ställning i utbildningen lämnade inte utrymme för en presentation av 
andra sociologiska riktningar. Företrädare för empiricismen kände sig trygga med sina metoder 
och den kunskap dessa producerade men uppfattade inte dess vetenskapliga begränsningar – något 
som hade kunnat belysas i en konfrontation med andra riktningar som existerade inom sociologin. 
De ignorerade pluralismen. Men man kan inte bli av med den existerande pluralismen genom att 
ignorera den och betrakta andra riktningar som non-sense eller spekulationer. En av konsekvenser-
na av den anammade versionen av empiricism är, som sagt, bristen på teori dels i organiseringen av 
den metodologiska processen, dels i kraven på empirisk verifiering av den producerade kunskapen.  

Å ena sidan etablerades och förbättrades den empiriska sociologins metodologiska verktyg från 
slutet av 1940-talet till slutet av 1960- och början av 1970-talet och kontinuerligt även decennierna 
därefter. Å andra sidan ledde samma process till att sociologins teoretiska sidor kontinuerligt 
försummades. Ogburns förutsägelse från 1929/30, att teori med tiden skulle minska och försvinna, 
bekräftas. Från Aspelin (1934) till SOU 1946:74 och andra får vi vittnesmål om kännedom om 
risken för en sådan anti-teorism. I SOU 1946:74 understryks att valet av satsning på den empiriska 
sociologin i Sverige ”får naturligtvis härav icke den slutsatsen dragas, att den teoretiska sidan av 
sociologin kan försummas. … Däremot utgör en fortlöpande teoretisk analys av de sociologiska 
metodfrågorna och begreppsbildningarna ett nödvändigt led i den sociologiska forskningen. Av en 
sociologisk vetenskapsman bör krävas såväl goda insikter i fältundersökningars metodik som en 
filosofisk vetenskapsteoretisk orientering.” (sid 81). Sociologiämnets första professor, Torgny 
Segerstedt, konstaterar besviket att sociologer ”har forskat i detaljer och levererat smårapporter” 
medan samhället förändras i grunden och efterlyser teori: ”Vi borde känna ett ansvar att skapa en 
teori som kunde omsluta och förklara alla dessa händelser” (Segerstedt 1968: 104). Frågan är: var 
det möjlig att komma till en sådan allmän sociologisk teori som Segerstedt efterlyser genom den 
nya empiriskt kvantitativa amerikansk sociologi som dominerade då? 

Splittringen mellan teori och empiri

Trots flera försök av sociologer och filosofer att lösa detta problem utan att reducera det ena till det 
andra och trots forskningsteknologins utveckling så var splittringen mellan teori och empiri ett 
faktum i den då dominerande amerikanska empiristiska sociologin och fortsätter att vara så fortfa-
rande. Teori och empiri hade tagit skilda vägar.

L Coser varnade – som nyvald ordförande för American Sociological Association 1975 – för 
”The fallacy of misplaced precision” dvs. att man försöker kompensera teoretisk svaghet med met-
odologisk stringens, och för ”..hypertrophy of method” på bekostande av den substantiella teorin, 
och för att detta är inbyggt i utbildningen av de unga sociologerna (Coser 1975: 694). Så var det i 
USA och så var det här också.

Problemet med splittringen mellan teori och empiri karaktäriserar inte bara den empiricistiska  
sociologin utan gäller flera skolbildningar. Liknande spänningar framträdde också inom andra 
samhällsvetenskapliga riktningar. Exempelvis ledde Talcott Parsons strukturfunktionalism och 
Althussers version av marxism till ”..hypertrophy of theory”  på bekostnad av empirin och spänningen 
är inbyggd i den logiska konstruktionen av deras angreppssätt. Om å ena sidan spänningen mellan 
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teori och empiri i den empiricistiska sociologin vilar på dess grundtes att varje påstående som rör 
verkligheten måste (bör) kunna översättas till erfarenhetsspråk så är det å andra sidan exempelvis 
hos Althusser inte fråga om empirisk verifikation utan tvärtom ligger sanningskriteriet hos själva 
teorin och teorin illustreras i verkligheten. 

Den nya forskarutbildningen och sociologins kris

Mot slutet av sextiotalet var det många som talade om sociologins kris. Krisens allmänna karaktär 
(Merton 1976:11-113) var inte resultat enbart av att den accepterades av majoriteten av sociologer-
na, utan att den utsträckte sig och omfattade såväl sociologins inre logiska struktur som dess yttre 
samhälleliga och kulturella relationer. Både den sorts kunskap som sociologin syftade till och möjlig-
heten att uppnå denna kunskap med de medel som ansågs adekvata ifrågasattes. Sociologins grund-
läggande (ontologiska, epistemologiska, metodologiska, ideologiska) förutsättningar utsattes för en 
kritisk granskning liksom de sociala och politiska konsekvenserna av den producerade kunskapens 
tillämpning (kunskap för vem? och för vad?). Mest drabbad av krisen blev den dominerande ame-
rikanska sociologin med strukturfunktionalismen och den kvantitativa empiriska forskningen, men 
krisen drabbade även andra teoretiska och metodologiska inriktningar.

Borde vi alltså inte i organiseringen av forskarutbildningsprogrammet ge utrymme för att brot-
tas med sådana problem? Vi kunde inte ignorera detta. Men hur kunde vi tydliggöra detta och hur 
skulle vi bemöta dessa problem? Ligger felet i organiseringen av utbildningen i separata kurser om 
teori och om forskningsteknologi? Och skulle i så fall inte en helhetsprincip kunna förtydliga dessa 
problem genom att belysa relationerna mellan de olika element som utgör helheten och därmed 
relationerna mellan teori och empiri? 

Skulle vi söka oss tillbaka till våra klassiker (i vars texter, exempelvis hos Marx, teori och empiri 
utvecklas och framträder tillsammans)? Göran Ahrnes avhandling från 1976 var ett steg i denna 
riktning. Skulle vi alltså se utvecklingen av sociologin som ”avvikelser” från den logik de stod för 
och av vad dessa auktoriteter hade sagt och skrivit? Slogan tillbaka till klassikerna (som traditionellt 
anses ha initierats under ett symposium i Heidelberg 1964 för att fira Max Webers födelse 100 år 
tidigare) utgjorde också det första steget bortom klassikerna själva! Varför skulle det som Weber, 
Durkheim, Simmel och t.o.m. Marx hade sagt användas som legitimitetskriterier för vad som är 
rätt, sant eller falskt? Ikonoklasmen stod för dörren. Snart kom den in även i vårt universitet. I en 
sådan kritisk riktning placeras även Thomas Coniavitis avhandling 1977, Irrationalism – Rationalism. 
Max Weber – Georg Lukács: en uppgörelse. 

Det är en sak att konstatera begränsningar och en annan sak att förändra situationen. Ett försök 
till en sådan förändring påbörjades i början av 1970-talet. Det är det teoretiska tomrum som 
betänkandet SOU 1946:74 och Torgny Segerstedt varnar för, och avsaknaden av empiri i andra 
skolbildningar, som vi försökte fylla i genom dels metodologicirkeln, dels 30-poängsblocket.

Institutionen och dess omgivning var inte fri från olika spänningar vid denna tid. Professorn 
och ämnesföreträdaren, Ulf Himmelstrand, hade tillträtt tämligen nyligen. Institutionen var också 
jämförelsevis ny (1947) på ett av Europas äldsta universitet med djupa traditioner och relativ 
öppenhet för nyheter men samtidigt var det för trångt för att acceptera och ännu svårare var det att 
integrera det nya. Det fanns dock krafter inom lärarkåren på institutionen, såsom Ulf Himmelstrand, 
Kaj Håkansson och Björn Eriksson, som öppnade dörren för det nya och bidrog till förändringarna. 
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Dessutom var detta en övergångsperiod – lite efter de stora universitetsreformerna Ukas som 
blev Pukas (1968) – med viktiga diskussioner kring universitetets roll: skulle den högre utbildningen 
helt anpassas till den offentliga sektorns och kapitalets behov eller skulle det finnas utrymme för 
studenterna att välja och göra sina egna ämneskombinationer. 

Metodologicirkel 1973 -1974

Sociologins kris var inte oberoende av universitetets kris. Studenterna protesterade och krävde för-
ändring av utbildningens form och innehåll, som sågs som syftande till reproduktion av existerande 
sociala förhållanden och inte verkande för dess förändring. Krisen spreds i de svenska universiteten, 
också på vår institution, under en period då samhället skakades av vilda strejker och protester mot 
USAs krig i Vietnam. Doktoranderna organiserade sig i ett råd och aktiverades i organisering 
av forskarutbildningen. De ville ha en utbildning som var öppen också för nya strömningar och 
alternativa ”paradigm” så att doktorander skulle kunna jämföra och välja ansats enligt eget omdöme 
och intresse. Några doktorander fick idén att organisera en metodologicirkel. Initiativtagare var Tor 
Larson, Tommy Törnqvist, Lars Udehn, Magdalena Czaplicka, Mats Franzen, Göran Ahrne och 
Thomas Coniavitis som ansvarig. Cirkeln pågick i tre terminer 1973-1974. Som en av deltagarna 
erinrar sig. ”… den s.k. metodologicirkeln, som under tre terminer 1973-74 anordnades som ett 
komplement till forskarutbildningen vid sidan av institutionernas verksamhet. Cirkeln hade karak-
tären av informella (frivilliga men välbesökta) sammankomster. Till dessa kom doktorander från 
olika discipliner för att, efter gemensam läsning av utvalda texter, behandla grundläggande fråge-
ställningar i samband med samhällsvetenskapernas metodologi. Inom ramen för metodologicirkeln 
diskuterades problem inom skolbildningar som strukturfunktionalism, olika varianter på struktura-
lism (t.ex. Piaget och Althusser), systemteori, hermeneutik. Cirkelns tema var att finna konstrukti-
va uppslag till en fungerande samhällsvetenskaplig metodologi för olika typer av analyser.  
Vi diskuterade hur forskare inom olika traditioner gått till väga vid bestämningen av sina studie- 
objekt, hur de samlat in och analyserat data och vilka kunskaper dessa skilda tillvägagångssätt 
producerade.” (Tor Larsson: ”70-talets metodologidiskussion”, SAMU.   Från Sociologiska institu-
tionens jubileumshögtid 4 mars 1988).  

Organiseringen av forskarutbildningens teoretiska del

En stor grupp doktorander framförde ett förslag till utformning av forskarutbildningen. Förutom 
doktorander från Sociologiska institutionen i Uppsala deltog också doktorander från den social- 
antropologiska institutionen (tills denna upphörde 1980) och doktorander från Örebro. Av de 60 kurs- 
poängen (av de totalt 160 poängen i forskarutbildningen, där 100 poäng var avhandlingsarbetet) 
skulle 30 ägnas teori, 10 metod och 20 olika andra kurser. 30-poängsblocket var obligatoriskt och 
upprepades årligen fram till mitten av 1980-talet med vissa organisatoriska och innehållsliga för-
ändringar. 30-poängsblocket gavs också i Örebro, som fortfarande var filial till Uppsala universitet. 
Inledningsvis (1974-75) var Birger Lindskog och Thomas Coniavitis ansvariga och senare Göran 
Ahrne och Thomas Coniavitis. Birger Lindskog, ansvarig för socialantropologiska institutionen, 
arbetade med handledning av uppsatser från doktoranderna därifrån. Inom 30-poängsblocket var 
Göran Ahrne ansvarig huvudsakligen för handledning av uppsatser och Thomas Coniavitis ansva-
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rig huvudsakligen för föreläsningar. Båda handledde även avhandlingsarbete och deltog i forskarut-
bildningens organ (FUN och handledarkollegiet).  1985 fick Göran Ahrne och Thomas Coniavitis 
docentkompetens och Göran Ahrne flyttade till Stockholms universitet samma år för att återvända 
till Uppsala som professor 1993. Thomas Coniavitis flyttade till Athen som ansvarig för Founda-
tion for Mediterranean Studies och senare professor vid Panteion University.

Några principer för tillämpningen av pluralismen i organiseringen av det teoretiska blocket 
i forskarutbildningen i sociologi.

1. Sociologi är en pluralistisk vetenskap som består av flera «paradigm”/skolor/ perspektiv/riktning-
ar.  Kritik av och misstro mot den amerikanska sociologin på 1960- talet ledde bl.a. till att gamla 
teorier och angreppsätt (mikrosociologier), som existerade i utkanten av disciplinen, liksom andra, 
nyare och alternativa, förslag gjorde anspråk på att få en plats i det utrymme som dittills domine-
rats av funktionalismen och den metodologiska empiricismen. Därmed bidrog dessa från 1970- 
talet till en ökad pluralism. Marxismens olika versioner bidrog genom spänningar sinsemellan 
liksom genom kritik mot den borgerliga sociologin ännu mer till en fördjupning av krisen. Skulle 
vi inte i organiseringen av forskarutbildningen ta hänsyn till den faktiskt existerande pluralismen? 
Organisatoriskt var pluralismen en utväg ur krisen och en öppning för sociologin genom att ge 
samma utrymme och möjligheter till olika skolbildningar inom sociologin. Utbildningen borde 
alltså inte begränsas till en sådan skola och ännu mindre till några delar av en skola organiserat i 
separata kurser utan något logiskt samband med varandra. 
2. Att garantera samma utrymme och möjligheter till alla de skolor och perspektiv som tas upp. 
Lärarens preferenser och kritik ska komma först efter själva presentationen. Pluralismen förutsätter 
en positiv, immanent, presentation i enlighet med respektive skolbildnings egna principer och teser 
och därefter sker en kritisk granskning.
3. Det metodologiska perspektivet innebär en positiv framställning och en kritisk granskning.  
De olika element som utgör ett ”paradigm”/en skola, bör presenteras och framställas i sin helhet 
från de ontologiska, kunskapsteoretiska antagandena till den praktiska tillämpningen. Syftet är 
att studera om en skolbildning har utvecklats metodologiskt, d.v.s. har utvecklat en process eller 
en mekanism för att kunna producera och nå den kunskap som den åsyftar och inte har stannat 
enbart i teoretiska deklarationer. Syftet är också att visa vad som eventuellt saknas och om det finns 
möjligheter till förbättringar.
4. I början av kurserna presenteras och diskuteras kursernas innehåll, syfte och logik, och litteratur-
listan fastställs och kompletteras med förslag från deltagarna samt formalia om uppsatser, etc.
Undervisningen och diskussionerna på 30-poängsblocket resulterade i ett flertal skrifter. I en sten-
cil med titeln ”Några metodologiska reflektioner” (1975) redovisade Thomas Coniavitis idéerna och 
därefter har de bearbetats, utvecklats och presenterats under titeln ”Till en metodologisk pluralism” 
(1980) samt Sociologiska skolbildningar – En metodologisk textläsning (1981) innan de fick sin slutliga 
form i Metodologisk pluralism – Till kritiken av den existerande sociologin (1984). 

Thomas Coniavitis gav dels teoretiska kurser på grundutbildningen i Uppsala och Eskilstuna, dels 
enstaka kurser på forskarutbildningen i Stockholm och Örebro även efter att han lämnat Sverige.
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30-poängsblocket

Syftet med det nya sammanhållna teoriblocket var dels att presentera och diskutera de sociologiska 
skolbildningar i sin helhet som ansågs viktiga dels att doktoranderna skulle bli bekanta med de 
nya orienteringarna inom samhällsvetenskaperna och den nya problematik som började växa fram 
från mitten av 1960-talet. Allteftersom problematiken förändrades så anpassades också kursernas 
innehåll i samma riktning. 

30-poängsblockets grundläggande innehåll var en introduktion till relationerna mellan filosofi 
och sociologi samt sociologins klassikers relation till de sociologiska skolbildningar som skulle 
presenteras. I början valdes, tillsammans med deltagarna, funktionalism, mikrosociologier, empirisk 
sociologi med kvantitativa metoder, marxism och kritisk teori. Senare förändrades innehållet i sam-
ma riktning som förändringen av den sociala verkligheten och av den aktuella problematiken. 

 De nya synteserna och de kvalitativa metoderna tar över på 1980-talet.  

De nya teoretiska synteserna – postmodernismen, globaliseringen etc – och kvalitativa 
metoder

Från 1980- och 90-talen är det två tendenser som dominerar försöken att komma över krisen. Den 
ena var de stora nya teoretiska synteserna (Habermas, Giddens, Alexander, Bourdieu, Rational Choice 
m fl) som hade anspråk på att överbrygga de logiska spänningar och antinomier som fanns inom 
sociologin genom en syntes mellan handling och struktur (system). Synteserna karaktäriserades som 
en ny teoretisk rörelse som öppnar en ny period i sociologins historia (Alexander, Ritzer) bortom 
alla -ismer (marxism, funktionalism etc). Frågan som restes under 30-poängsblockets gång var 
om det verkligen började en ny period eller om tvärtom det var så att med dessa synteser avslutas 
(fullbordas) den period som började med Parsons försök att binda ihop social handling och socialt 
system. Deltagarna i kursen hade möjlighet att själva ta ställning till detta.

Den andra tendensen representeras av post-strukturalister, post-modernister som försöker att 
övertyga oss om att förneka existensen av några objektiva kriterier som skänker vetenskaplig legiti-
mitet till allmänna, universella teorier och förflyttar deras moraliska förutsättningar till något nytt, 
framtida, samhälle som de utlovar. Krisen fördjupas. 

De samhälleliga förändringarna sedan 1970-talet uppenbarade nya problem och nya forsknings- 
områden, som överskred vår vetenskaps teoretiska gränser så som dessa dittills hade utvecklats, och 
som krävde även sociologisk undersökning. Några av de viktigaste sådana områdena var identitets- 
problematik, genusforskning, kommunikation, globalisering samt ekologiska problem och pandemier.

Det nya sociologiämnet i Sverige associerades väldigt starkt med kvantitativa metoder; det var 
ett nytt ämne med nya metoder. Möjligheterna att göra kvantitativa undersökningar var något 
ganska nytt både i USA och i Sverige. Men i takt med att den nya sociologin inte riktigt visade sig 
kunna leverera så betydelsefulla forskningsresultat som man hade hoppas på började många fundera 
på de kvantitativa metodernas träffsäkerhet och tillförlitlighet. Kunde man lita på människors svar 
på fyrkantiga frågor? Vilka var det egentligen som svarade på enkäter? Hur kunde man få en bild 
av interaktionen mellan människor med hjälp av kvantitativa metoder?

Redan i slutet av 60-talet pågick det en diskussion om dessa frågor i den s.k. mjuk-datadebatten 
som publicerades i Sociologisk forskning under 1966 där såväl Hans Zetterberg som Johan Asplund 
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medverkade. Men det tog lång tid innan någon som helst undervisning i kvalitativa metoder kom 
till stånd.

Förutom en teoretisk pluralism var därför också en metodologisk pluralism ett viktigt krav från 
doktorandernas sida. Kursen i kvalitativa metoder inrättades samtidigt med 30-poängsblocket. 
Kursen var något av ett pionjärarbete eftersom det knappast givits några sådana kurser tidigare i 
sociologi vid svenska universitet. Det fanns inte heller särskilt mycket lämplig litteratur, eftersom 
användandet av kvalitativa metoder i sociologisk forskning i Sverige var eftersatt. Kursen fick ett 
relativt tungt teoretiskt innehåll. Vi tog upp olika skolbildningar som hermeneutik och fenomenologi 
och naturligtvis även diskussionen om begreppet Verstehen. Vi hade dessutom inbjudna föreläsare 
från närliggande ämnen som pedagogik och etnologi, som hade mer erfarenhet av att arbeta med 
kvalitativa metoder i praktiken. Men under de första åren av 1980-talet kom det efter hand mer 
litteratur som tog upp praktiska aspekter av att forska med kvalitativa metoder och också exempel 
på forskning i sociologi med kvalitativa metoder (se Ahrne 1984).
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Irving Palm:*  
Mitt möte med religionsfrågan vid  
Sociologen i Uppsala

På senhösten 1966 anlände jag till Uppsala med tåg från Gävle där jag fullgjort min vapenfria 
militärtjänst vid Statens Järnvägar. Jag hade för avsikt att ta en pol.mag.-examen. Det första ämne 
jag valde att läsa var statskunskap. Därefter betade jag av de andra obligatoriska ämnena och valde 
sociologi som tillvalsämne. Sociologi var för mig vid denna tid ett helt okänt ämne men det kom 
att fånga mitt intresse så till den grad att jag kom att läsa sociologi först upp till C-nivå för att 
sedan fortsätta på forskarutbildningen. Det som fick mig att fastna för sociologiämnet var till stor 
del beroende på att det hörde hemma inom både samhälls- och beteendevetenskapen och erbjöd 
verktyg för analys och för ökad förståelse av olika förhållanden i samhället.

1968 bänkade jag mig tillsammans med många andra studenter i universitetsaulan för att lyssna 
till t.f. professor Birger Lindskogs introduktionsföreläsningar på temat Varför sociologi? och 
därmed påbörja mina sociologistudier. Huvudboken vid en av de inledande kurserna var ”Svensk 
samhällsstruktur i sociologisk belysning” med professor Edmund Dahlström som redaktör. Ett av 
kapitlen i boken hade rubriken ”Det religiösa livet” och var skrivet av Berndt Gustafsson som var 
docent i kyrkohistoria vid universitetet i Lund. Det blev mitt första möte med en beskrivning och 
analys av religionsutövande ur ett sociologiskt perspektiv. Berndt Gustafssons forskning kom med 
tiden att betyda en hel del för min egen fortsatta forskningsinriktning men det kunde jag inte ana 
då.

På grund av min egen bakgrund och uppväxt i ett frikyrkligt pastorshem var det av intresse 
för mig att läsa om och reflektera över religionens roll i samhället. På B-nivå i sociologi fanns en 
delkurs som hette Kurs i speciell sociologi med ett smörgåsbord av olika så kallade bindestrecks-
sociologier att välja mellan. Jag valde bland annat religionssociologi som läskurs och fördjupade 
mig i D. O. Mobergs bok ”The church as a social institution”. Jag hade sedan vid världskongressen 
i sociologi 1978 vid universitetet i Uppsala tillfälle att lyssna till flera ledande religionssociologer 
bland annat professor Moberg. Kursen i sociologisk teori med Inga Boëthius som lärare förstärkte 
mitt intresse för religionen som social företeelse genom studier av sociologiska klassiker som Max 
Weber och Émile Durkheim.

Universitetslektor, docent Irving Palm avled 2021 (red.anm)
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En artikel i en dagstidning ledde mig in på det område inom vilket jag senare formulerade mitt 
avhandlingsämne. Det kom att handla om relationen mellan frikyrkorörelsen och arbetarrörelsen 
ur ett historiskt-sociologiskt perspektiv. Mitt val av avhandlingsämne ledde till flera samtal med 
doktorandkollegor. Det visade sig att några hade liknande bakgrund som jag och flera andra hade 
på olika sätt kommit i kontakt med eller deltagit i frikyrklig verksamhet.

Mitt val av avhandlingsämne medförde att jag på nytt kom att knyta kontakt med Berndt 
Gustafsson, tyvärr inte personligen men via hans forskning. Gustafsson tog initiativ till och var 
ledare för Religionssociologiska institutet i Stockholm. Hans bok ”Religionssociologi” fanns med 
som kurslitteratur i speciell sociologi vid slutet av 1960-talet. 1975 inrättades en riksprofessur i 
religionssociologi i Lund. Tjänsten var vikt för honom men han avled samma år och hann därför 
aldrig att tillträda den. I stället blev det sociologen Göran Gustafsson som kom att inneha denna 
tjänst fram till att den upphörde och universiteten i såväl Lund som Uppsala fick var sin egen pro-
fessur i religionssociologi. Göran Gustafsson besökte inledningsvis regelbundet Uppsala och ledde 
bland annat det religionssociologiska seminariet. Jag kontaktade honom för samtal angående mitt 
avhandlingsämne och fick en del goda råd. Jag blev också inviterad till detta seminarium och blev 
på så sätt bekant med andra doktorander såsom Anders Bäckström och Kjell Magnusson. 

Mina kontakter med religionssociologer och det religionssociologiska forskningsfältet ledde till 
fortsatt deltagande i det religionssociologiska seminariet under en lång följd av år. Jag deltog också 
ett flertal gånger vid de nordiska religionssociologiska konferenserna. Efter kontakt med Thorleif 
Pettersson som tillträtt professuren i religionssociologi i Uppsala fick jag möjlighet att få en forsk-
ningsrapport ventilerad vid seminariet och senare publicerad i en av Religionssociologiska institu-
tets rapportserier. Jag blev också några år senare tillfrågad att vara opponent på en doktorsavhand- 
ling i religionssociologi och jag var även med 2011 och bildade Religionssociologiska föreningen i 
Sverige och är en av föreningens ständiga medlemmar.

Under arbetet med min egen avhandling fick jag kontakt med Sveriges kristna socialdemokra- 
ters förbund (heter sedan 2011 Socialdemokrater för tro och solidaritet) och fick i uppdrag att 
genomföra ett projekt finansierat av Delegationen för folkrörelseforskning. Det resulterade i boken 
Kristendom och socialism med lektor Bo Nylund som medförfattare. Efter min disputation 
genomförde jag olika mindre projekt på uppdrag av bland annat Örebromissionen och Kyrkornas 
U-forum. Jag fick även förtroendet att tillsammans med Kjell Magnusson vara opponent på Orlando 
Mellas avhandlingsmanus med titeln ”Religion and politics in Chile” vid hans slutseminarium. 

I mitten på 1980-talet fick jag möjlighet att börja undervisa vid Sociologiska institutionen. Det 
ledde till att jag blev närmare bekant med mina arbetskamrater. Några av dem, särskilt Kerstin och  
Christer Rathsman och Sverker Syrén var aktiva i frikyrkliga sammanhang. Vid ett tillfälle blev 
jag första maj intervjuad i närradion av Christer angående relationen mellan kyrkan och arbetar-
rörelsen. Sverker och jag samarbetade på utbildningen Sociologi med inriktning mot arbete, 
organisation och personal samt de kurser som Sociologen gav på P-linjen och senare PA-program-
met. Inför en termin gavs studenterna på B-nivå möjlighet att välja mellan några olika delkurser. 
En av dem hade jag utarbetat och den handlade om religionens roll och funktion i samhället. Till 
min glädje men också förvåning var det många studenter som valde denna kurs. Det är första och 
hittills enda gången som jag undervisat i religionssociologi. Två riktiga religionssociologer, Jörgen 
Straarup och Liselotte Frisk, medverkade som gästföreläsare.
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På 1990-talet blev jag kontaktad av Thord-Ove Thordson, generalsekreterare för Sveriges 
frikyrkoråd, och ombads att genomföra två större undersökningar. Det handlade bland annat om 
inställningen till samarbete och samgående mellan olika frikyrkliga församlingar på lokal nivå och 
som var ett uttryck för en växande lokalekumenisk rörelse. Undersökningarna genomfördes som 
samarbetsprojekt mellan Uppsala universitet och frikyrkorådet och resulterade i tre olika rapporter 
som accepterades av och publicerades i Svenska kyrkans forskningsråds rapportserie Tro och Tanke.

I början på 2000-talet återvände Orlando Mella till Sociologen som lärare och forskare. Vi inledde 
ett nära samarbete. Orlando var katolik. Det fanns åren kring sekelskiftet bland anställd personal 
och bland doktorander flera som hade erfarenhet av och relaterade sig till andra religioner än  
kristendomen. Orlando och jag påbörjade 2005 genomförandet av de så kallade mångfaldsunder- 
sökningarna, Mångfaldsbarometern. Den svenska befolkningens inställning till etnisk mångfald 
inom olika områden i samhället, bland annat beträffande religion och kultur, undersöktes. Efter 
Orlandos bortgång 2015 kom Fereshteh Ahmadi, verksam vid Högskolan i Gävle och tidigare vid 
Uppsala universitet, att ta över huvudansvaret. 

Efter sekelskiftet öppnade Sociologiska institutionen upp för samarbete med andra forsknings- 
områden med sociologisk anknytning. Som exempel kan nämnas att både doktorander och forskare 
med religionssociologisk inriktning förlade sin verksamhet till Sociologen. En av dem, Erika 
Willander, disputerade 2014 på sin avhandling med ”What counts as religion in sociology?” och vid 
Sociologiförbundets sociologidagar i Uppsala 2016 fanns religionssociologi med som en arbets-
grupp. Vid både Sociologiska institutionen och vid Centrum för socialt arbete finns sedan en tid 
tillbaka en religionssociolog anställd vilket tyder på att denna kompetens efterfrågas och behövs vid 
utbildningen i sociologi och i socialt arbete.
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Beth Maina Ahlberg and Mekuria Bulcha:  
Development Sociology Seminar Series 

From the 1980s, a large group of graduate students from the Global South with large numbers 
from Africa studied at the Department of Sociology. They initiated the Development Sociology 
Seminar (DSS) series since most of them were dealing with issues of development in the global 
South. The seminar series lasted for over 10 years and provided a forum where senior researchers 
and doctoral students presented their work for comments from colleagues at the Department but it 
also attracted scholars from outside the Department. On average five seminars were organised each 
term. These seminars had pedagogical objectives: the provision of individual and collective guidance 
to junior researchers was part of the DSS activities. Doctoral students who made consistent use of 
the DSS to discuss results from their research activities with colleagues completed their disserta-
tions and graduated in relatively shorter time than other students. 

The DSS was a multidisciplinary forum focusing on: a) theories and methods of development 
research, b) international migration, c) gender and development, d) democracy, ethnicity and human 
rights, e) population and health, and f ) economic development, structural adjustment and health. 
The researchers who initiated the DSS were Mekuria Bulcha, Jorge Calbucura, Beth Maina Ahlberg, 
with the then doctoral students Dan-Bright Dzorgbo and Olajide Oloyede playing a very active 
role. 

The following is a list of doctoral students at the Department who regularly attended the semi-
nars: Fred T. Hendricks, Karatu Kiemo, Yeraswork Admassie, Mohamed I. Farah, Gloria Gallardo, 
Azril Bacal.

It is important to name Professor Ulf Himmelstrand for his support of the doctoral students 
and researchers and the DSS, which he attended many times. It was actually during his tenure that 
the large number of students from the Global South, especially Africa, joined the Department of 
Sociology. Professor Pablo Suarez was also a source of support and he occasionally attended the 
DSS and had his students present their work. Professor Tom Burns too occasionally attended the 
seminars.  

Researchers and students from Africa, Asia (South Korea), Latin America but also other Euro-
pean countries presented their work. The DSS also worked closely with researchers at the Nordic 
Africa Institute (NAI). Visitors to NAI from Africa for example, CODESRIA, the Council for the 
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Development of Social Science Research in Africa, also attended the DSS when they visited NAI.
Despite its popularity and being a critical initiative within the Sociology Department, the at-

tempt by the group running the seminar series to transform it into a permanent course ingrained in 
the curriculum failed. There was no professor ready to be the leader of this research group. It should be 
mentioned that Ulf Himmelstrand retired already in 1989. Moreover, those researchers initiating 
the DSS also left the Department for other universities and the doctoral students took their PhD 
exams and returned to their institutions in the Global South. The DSS therefore ended in the early 
1990s.

Several DSS members are working in universities in Africa today: 
Fred Hendricks is a Professor of Sociology at Rhodes University in Graham Town in South 

Africa, 
Olajide Oloyede is Professor of Sociology at the University of Western Cape, 
Dan-Bright Dzorgbo is Associate Professor at Sociology Department, University of Ghana, 
Karatu Kiemo is Professor of Sociology at the University of Nairobi,
Yeraswork Admassie is Associate Professor of Sociology at University of Ethiopia, Addis 

Ababa,
Mekuria Bulcha and Beth M. Ahlberg worked at Uppsala University and other universities 

as researchers, lecturers and professors. 

Mekuria and Beth are now engaged in a study to try to understand the state of sociology in African 
Universities today. Given our experience at the Department of Sociology in Uppsala, we have 
found it important to put the study and our experiences in the context of historical development 
of sociology as a discipline but also in the global conditions and change. As an academic discipline 
sociology developed within the context of “The Enlightenment Project” and the philosophy of 
modernity with its thinking of linear process of modernisation or progress and its expansion to the 
world outside the West. Social sciences, particularly anthropology, became the mind tool in the 
mission of imperial conquest and colonialism.  But according to Bhambra (2014), sociology has 
mainly focused on modernity as a European production distinct from its colonial entanglement 
and she states:

The sociological understanding of modernity typically rests on ideas of the modern world emerging out 
of the processes of economic revolution located in Europe and underpinned by the cultural changes by the 
Renaissance, Reformation, and Scientific revolution . . . .Coterminous with this argument is the idea that 
the rest of the world was external to these historical processes and that colonial connections and processes 
were insignificant to their development (p. 653).

This attitude and lack of interest and students made it impossible to continue with the DSS. 
After more than ten years the initiative had to end.  

REFERENSER

Bhambra, G. K. (2014). Connected Sociologies. London: Bloomsbury.
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Göran Svensson:  
Den utdragna resan: Sociologen och 
medievetarna i Uppsala

När Svensk samhällsstruktur i sociologisk belysning kom ut i sin första upplaga 1959 ingick ett kapitel 
som handlade om masskommunikation och opinionsbildning. Kapitlet var skrivet av statsvetaren 
Rune Persson (1959) och var framförallt en kvantitativ beskrivning av de svenska massmedierna; 
deras spridning, innehåll, finansiering och roll i det politiska livet. När jag nästan 30 år senare 
tillsammans med Ulf Himmelstrand redigerade efterföljaren Sverige – vardag och struktur (1988) 
innehöll den ett kapitel om Medie-Sverige. Det var skrivet av professor Karl-Erik Rosengren som 
1981 tillträdde Sveriges första professur i massmedieforskning vid Göteborgs universitet. Kapitlet 
inleddes med en kort empirisk beskrivning av mediestrukturen i Sverige men tyngdpunkten var en 
analys av mediernas roll i samhället, som kultur och mediekultur. Jag var doktorand i sociologi och 
hade bestämt att min avhandling skulle handla om hur Sverige representerar sig internationellt.  
I boken fick jag bidra med ett kapitel som handlade om bilden av Sverige och det lade grunden för 
arbetet med avhandlingen. Det blev min biljett in i forskningen och starten på en resa som kom att 
ta långt mycket längre tid än jag – eller handledare och institution – någonsin kunde ana. Det går att 
säga att jag fick en mycket snabb start men att ankomsten till målet blev mycket försenad. Samma 
sak gäller för ämnet medie- och kommunikationsvetenskap i Uppsala. 

Hösten 1988 fick jag mitt första uppdrag som lärare vid Sociologen. Jag fick ta hand om kursen 
i medierätt och medieetik som ingick i A-kursen i informationsvetenskap. Det var säkerligen min 
bakgrund som utbildad journalist som kvalificerade mig för detta uppdrag och den första kursen 
gick bra, och även de som följde, och idag undervisar jag fortfarande i medierätt för studenterna på 
grundkursen i medie- och kommunikationsvetenskap, MKV. En lång resa som bara fortsätter. 

Medieutbildningen finns sedan 1998 inte längre på Sociologiska institutionen utan först vid 
Institutionen för informationsvetenskap och senare på Institutionen för informatik och media, där 
utbildningen fortfarande är. Den är också ett eget ämne, Medie- och kommunikationsvetenskap, 
och har sedan 1998 en forskarutbildning. Men det var på Sociologen som det började. 

År 1970 startade den yrkesinriktade kursen i informationsteknik efter förslag av DYRK-
utredningen, Delegationen för yrkesinriktade kurser, och kursen förlades till Sociologiska 
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institutionen. Kurser i informationsteknik startade också i Lund, Göteborg och Stockholm samt 
universitetsfilialerna i Växjö och Örebro. Tanken med denna typ av kurs var att den skulle ge 
akademiska studier praktiska inslag som var till nytta i arbetslivet samt erbjuda fortbildning för 
redan yrkesverksamma. Samhället omvandlades kvickt och både inom offentlig och privat sektor 
fanns insikter om ett växande behov av bättre kontakter och kommunikation med medborgare, 
medarbetare och kunder genom informationsverksamhet. En ny yrkesroll – informatörens – växte 
fram. I Uppsala blev ”informationssociologi” den teoretiska ramen för undervisningen och två 
kompendier producerades vid kursstarten av Jan Ekecrantz, Hans Jürgen Holstein och Anders  
Broström (1970) och till andra året av samma grupp författare plus Lowe Hedman (1971). 
Kompendierna utgavs av Informationskollegiet, dvs. de lärare som arbetade med kursen i informa-
tionsteknik vid institutionen. Kompendierna visar att kursen från början hade stora inslag av teori, 
begrepp och modeller och endast en av fem delkurser var tillämpad – kursen Produktionskunskap. 
Från början fanns förväntningar från studenter att den skulle vara mer praktisk – att skriva, redigera, 
jobba med bild och att producera informationsmaterial  – men för att skapa rätt förväntningar lade 
kursansvariga vikt vid att berätta att kursen hade stora teoretiska inslag (Pettersson 2009, s. 5). 

År 1976 genomfördes en B-kurs för första gången och denna hade ett än större inslag av teori 
och problematisering. B-kursen var också mer inriktad mot organisationers kommunikation, 
snarare än massmedierna press, radio och TV, och här fanns en metodkurs där det ingick ett 
fältarbete (Pettersson 2009, s. 6-7).  Uppdelningen mellan massmedier och organisationers 
kommunikation verkar ha etablerats genom införandet av B-kursen med denna uppläggning. 

I samband med högskolereformen 1977 minskade centralstyrningen av universitet och högskolor 
och de fick nu möjlighet att inrätta lokala kurser och linjer, inte bara lokala varianter av centralt 
bestämda kurser eller linjer. Tidigare universitetsfilialer blev nu egna högskolor och kunde vidare- 
utvecklade sina informationslinjer. Örebro och Växjö, knutna till universiteten i Uppsala och Lund, 
var tidigt ute, men även Jönköping, Karlstad och Sundsvall drev lokala informationslinjer. År 1983 
tillkom en C-kurs i informationsteknik i Uppsala med en uppsats som var forskningsförberedande, 
men för att bli behöriga till forskarutbildningen i sociologi behövde studenterna komplettera med 
teori och metod från C-kursen i sociologi (Pettersson 2009, s.9).

Från 1988 bytte kurserna namn från informationsteknik till informationsvetenskap och namn-
bytet sammanföll i tiden med utvecklingen av informationslinjerna vid högskolorna. I början av 
80-talet genomfördes två utredningar som ville ta ett samlat grepp på frågorna om informationsut-
bildning och kommunikationsämnet. Den första utredningen föll då den ansågs vara för teoretisk, 
men den andra fick större gehör och centralt beslutade utbildningslinjer i information kom att 
etableras på fem orter i landet – de orter som redan tidigare bedrev lokala informationslinjer. Inget 
av universiteten var med på denna utveckling utan valde istället att utveckla kandidat- och magis-
terutbildningar med inriktning på det framväxande ämnet. Högskolereformen 1993 innebar ytter-
ligare mer decentralisering och ett avskaffande av centralt beslutade linjer. Istället fick universitet 
och högskolor själva sätta samman program. Återigen profilerade sig universiteten med att erbjuda 
fristående kurser snarare än program. Här finns en nyckel till den sena utvecklingen av program 
inom området medier och kommunikation vid Uppsala universitet, dock ej den enda förklaringen, 
men det skulle dröja fram till 2017 innan ett kandidatprogram med en sådan inriktning startade.

När det gäller forskning om masskommunikation och massmedier var Sociologen i Uppsala 
ganska väl framme under 60-talet och 70-talet. Ulf Himmelstrand medverkade i 1960 års radio- 
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utredning, skrev om filmcensur tillsammans med Joachim Israel, debatterade och forskade om 
nyhetsförmedling och skrev flera böcker om kriget i Biafra där nyheter och medier behandlades 
(Himmelstrand 1969; Himmelstrand och Schabowska 1978).  Peder Hård af Segerstad disputerade 
med en avhandling om litteratursociologi (1974) och Lowe Hedman med en studie av opinions-
bildning och journalistik om svensk u-hjälp (1978). En kartläggning gjord 1979 av Holmlöv och 
Nowak (1980) visar att massmedieforskningen i Uppsala hade en volym som motsvarade den i 
Lund, Göteborg eller Umeå och att kontakten med forskare i Stockholm var relativt väl utvecklad 
(se även Weibull 2015). Men när regeringen tio år senare, vid 1980-talets slut, fattade beslut om att 
inrätta professurer vid universiteten blev dock Uppsala utan och forskarutbildning i sociologi blev 
fortsatt alternativet för mediestudenterna i Uppsala.

Uppsala var redan under 80-talet och 90-talet en attraktiv utbildningsort och kurserna i informa- 
tionsvetenskap hade högt söktryck. Utbildningen var också företrädd vid de årliga ämneskonferenser 
för informations- och medieutbildningarna som ordnades och vid en konferens i Uppsala i mars 
1990, så enades man om att ämnet skulle heta Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)12. 
Detta genomfördes också från hösten 1991 i Uppsala.

Avregleringen av den högre utbildningen fortsatte och det blev nu även möjligt att starta 
journalistikutbildningar och i januari 1993 startade den ettåriga påbyggnadsutbildningen i journal-
istik vid Sociologen. Jag var ansvarig för planering och genomförande av kursen och den byggdes 
upp med en kombination av teoretiska och praktiska moment och med en klar yrkesinriktad 
profil. Utbildningen kallas ibland ”journalistik för akademiker” eller ”vetenskapsjournalistik”, men 
ingen av dessa beteckningar stämmer riktigt. Kursen ställde som behörighetskrav att de sökande 
hade en kandidatexamen, men den syftade till att ge grunder i allmän journalistik, inte bara inom 
vetenskapsfältet. För min del gjorde mitt intresse för kursen att det passade perfekt att växla över 
från doktorandstudier till arbete som lärare och senare adjunkt med inriktning mot journalistik. 
När MKV sedan lämnade Sociologen 1998 följde jag med och fortsatte att driva och leda jour-
nalistikutbildningen. Jag var journalistikämnets ”jungman” som Lars Tornstam påpekade när vi 
tackades av inför flytten till den nya Institutionen för informationsvetenskap.

Att Uppsala inte hade något program inom medie- eller kommunikationsområdet gick att leva 
med. Studenterna sökte sig till oss och kursutbudet utökades också med en D-kurs. Men att 
vi saknade en professur och en forskningsöverbyggnad var ett problem. En lösning på denna fråga 
aktualiserades av IT-boomen i slutet av 90-talet. De snabba förändringarna inom mediesektorn 
och framväxten av digital teknik för information och kommunikation gjorde att intresset för MKV 
ökade. I mars 1998 skapades så Institutionen för informationsvetenskap som en samhällsveten- 
skaplig satsning på IT och medier. Trots löften från Sociologiska institutionen att stödja en professur 
i MKV med placering vid Sociologen så valde medie- och kommunikationsvetenskapliga ämnets 
företrädare att bryta sig loss och bli del av den nya institutionen, Institutionen för informations-
vetenskap. Samverkan med forskare och lärare inom ämnena systemvetenskap och människa- 
datorinteraktion lovade nya möjligheter. 

12  Weibull (2015, s. 153) uppger 1989, men konferensen genomfördes 8-9 mars 1990 på HSC – Humanistiskt-samhällsvetenskapligt 
centrum, det som nu heter Ekonomikum. Från Sociologen medverkade Klas Borell, Björn Eriksson, Lowe Hedman, Peder Hård af Segerstad, 
Anne-Marie Morhed, Christer Rathsman och Göran Svensson.
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Lowe Hedman blev den första professorn i ämnet (1999-2010) och han efterträddes av Christian 
Fuchs (2010-2013), Nico Carpentier (2015-2019) och Michal Krzyzanowski (2020-). Under Hedmans 
tid låg forskningsfokus mycket på medie- och IT-utvecklingen och teori fokuserad på medier och 
kommunikation.  Såväl Fuchs som Carpentier ville däremot se medieämnet i en bredare samhällsveten- 
skaplig kontext där teori om ekonomi, politik och kultur lyftes fram mer. Det har godkänts 17 avhand- 
lingar fram till 2021. Under 2020 har MKV Uppsala också fått sin första kvinnliga professor i 
Amanda Lagerkvist. Vid rekrytering av lektorer under 2019 och 2020 har docentkompetenta forskare 
kunnat rekryteras. Resan mot professur, stark forskning och en forskningsbaserad verksamhet har tagit 
lång tid men ser nu ut att nå sitt mål.

I februari 2015 disputerade jag efter att ha jobbat i tio år som kursansvarig för journalistikkursen 
och sedan tio år som studierektor för MKV. Från 2016 är jag lektor i medie- och kommunikations-
vetenskap. Under 2019 och 2020 har jag också varit ämnesansvarig för MKV Uppsala. Idag satsar 
jag på att söka forskningspengar och att ta steget från att främst vara lärare och pedagogisk ledare 
till att utvecklas som forskare. Den avhandling som jag skrev handlade om något helt annat än det 
jag tillsammans med Ulf Himmelstrand började med och under Tom Burns handledning skrev på. 
Det blev ett aldrig färdigställt manus. Bilden av Sverige och Sveriges internationella representation 
är dock inget som jag övergivit, utan istället löper trådarna samman. Jag hade hösten 2020 ett forsk-
ningsprojekt finansierat av CIRKUS, Centre for Integrated Research on Culture and Society vid 
Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap i Uppsala, som stödjer tvärvetenskapliga 
och fakultetsövergripande projekt. Där arbetade jag med att ta fram projektansökningar om hur 
USA, Kina, Ryssland och Sverige hanterar sin internationella kommunikation. Det som startade på 
Sociologen 1986 med boken om Sverige kan i bästa fall leda fram till ett forskningsanslag.

Mitt liv vid Sociologen fick en snabb start och sedan tog det väldig lång tid innan jag kom i 
mål. Samma sak kan sägas om utbildning och forskning om information, medier, kommunikation 
och journalistik vid Sociologen. Den fick en snabb start men det dröjde innan den tog sig i mål. 
När detta skrivs är kandidatprogrammet i medier, kommunikation och journalistik vid Uppsala 
universitet Sveriges mest eftersökta program inom sitt område.

År 2020 firade undervisningen i information, medier och kommunikation vid Uppsala 
universitet 50 år, en ålder som Sociologen uppnådde redan 1997. Jag är glad att ha varit del av 
denna historia och vill med denna text bidra till att lyfta fram den roll som undervisningen i infor- 
mation, kommunikation, medier och journalistik har haft vid Sociologen. Men också vad den lade 
grunden för och som vi har kunnat utveckla. Det är bara att konstatera att ämnena sociologi och 
socialt arbete vid Sociologiska institutionen och medie- och kommunikationsvetenskap vid 
Institutionen för informatik och media är mycket attraktiva och framgångsrika på nationell nivå.

Undervisning i information, kommunikation och medier fick en rivstart på 70-talet, men när 
ämnet medie- och kommunikationsvetenskap växte fram som ett forskningsämne i Sverige under 
80-talet så halkade Uppsala efter. Men saker och ting har ändrats och Uppsala verkar vara ikapp. 
Den långa färden mot ett fullt utbyggt medieämne med flera professorer, stark forskning och bred 
utbildning håller på att förverkligas. 

Vi ser fram emot 2045 och ytterligare tid av samarbete med Sociologiska institutionen för att 
fira 75 år av utbildning och forskning om information, medier, kommunikation och journalistik i 
Uppsala.  Det som planterades på 60-talet och 70-talet av personer som Ulf Himmelstrand, Jan 
Ekecrantz, Lowe Hedman och Peder Hård af Segerstad har burit frukt. 
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Fereshteh Ahmadi:  
Att känna inför Sociologiska institutionen

Den nedanstående texten skriver jag inte för att berätta om Sociologiska institutionen vid Uppsala 
universitet, inte heller för att förklara min uppfattning om denna institution, utan för att beskriva 
mina känslor för den. 

Flykt

Smugglaren stannade hästen och hjälpte mig att kliva av; han sa ingenting, inte ett enda ord. Han 
väntade på att de två medpassagerarna skulle komma fram; sedan tittade han på oss och ropade 
”nu är vi i Turkiet; ni har lämnat Iran; nu är ni trygga”. De två medpassagerarna blev jätteglada, tog 
varandra i famn och ropade ”vi är fria, vi är fria”.  Jag stod där helt stel; jag kunde inte säga något 
och jag kände en djup sorg i mitt hjärta. Självklart ville jag lämna Iran; självklart önskade jag mig, 
under de sju hemska dagarna som vi gick runt, runt i de höga bergen, att uppleva en sådan stund, 
men jag var inte glad.  Jag tittade bort mot Iran och tänkte ”jag kommer aldrig att se mitt hemland 
igen, att träffa min familj igen, min mor, min far, min bror, min syster, min systers man, alla som 
har hjälpt mig i livet; jag kommer aldrig att se lilla Ali, min kära systers son.” Jag vet inte varifrån 
plötsligt det skrikliknade ljudet kom, Ali, Ali; det var säkert bergens reflektion på mitt eget skrik. 
Jag satt på marken och sa till mig ”det som smugglaren nyss sa var faktiskt att ’från och med nu är 
ni hemlösa’”. 

I den stund som jag ropade Ali, Ali, kände jag mig hemlös, ensam, som ingenting; då visste jag 
inte att en dag skulle Ali och jag mötas igen i ett nytt land där jag skulle bli professor och han riks-
dagsman13. Jag visste inte att Ali och jag skulle hitta ett nytt hemland som kallas Sverige, ”Swed” på 
persiska; att ”Swed” skulle bli där jag skulle bli en annan människa. 

I den stund som jag fann mig vara en främmande människa i ett främmande land, Turkiet, 
visste jag inte att resan inte var slut, att det var en lång väg kvar, inte bara en lång väg kvar till det  
 

13  Här syftar jag till Ali Esbati, riksdagsman för Vänsterpartiet.  
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vackra, kalla landet, till Sverige, utan en lång resa tills jag inte skulle känna mig som en främmande 
människa i ett främmande land. 

Och det var under denna långa resa som jag en vacker dag fann mig som student vid Sociolo-
giska institutionen, Uppsala universitet.  Och det var under denna långa resa som Sociologen inte 
bara blev en plats där jag studerade, blev filosofie doktor och sen docent; utan ett ställe där jag fann 
en ny familj, ett hem; den enda plats där jag inte kände mig som en främmande människa. Utanför 
dess ”murar” var jag en svartskalle. 

Hem

År 1984 kom jag till Sverige och hamnade i flyktinganläggningen Hallandsåsen i Falkenberg. 
Under ett år väntade jag på uppehållstillstånd för mig, min lille son och min dåvarande man. 
Under den här tiden var jag oerhört ledsen. Sorgen berodde inte bara på att jag hade lämnat mitt 
hemland, att jag trodde att jag aldrig skulle träffa min familj igen, att många av mina vänner och 
kamrater hade avrättats (en var gravid i åttonde månaden), eller att jag hade skilt mig från min för-
sta man och att jag under de senaste två, tre åren hade jag varit på flykt i Iran och Turkiet. Nej, min 
största sorg var att jag hade förlorat min mor och jag hade fått veta efter ett år att hon hade avlidit 
av en svår hjärtinfarkt. Tanken att jag dödat henne lämnade mig inte. Jag hade lämnat landet och 
under fyrtio dagar visste hon inte var jag var, hade jag blivit avrättad, hade jag blivit våldtagen 
av smugglare, vad hade hänt med mig? Jag trodde att allt som jag gjort under de år som jag varit 
politiskt aktiv hade dödat henne. Jag kände inte mycket hopp. Men två män i mitt liv räddade mig 
– min lille son, Babak och min dåvarande man, Nader. Vi tre väntade i ett år på att bli en del av ett 
samhälle som någon gång skulle bli vårt hemland. När jag fick uppehållstillstånd blev jag självklart 
mycket glad, men min största glädje var när jag fick veta att jag antagits vid Sociologiska institutio-
nen, Uppsala universitet. 

Att vara student vid Sociologiska institutionen betydde mycket för mig. Inte för att vara 
student i sig var viktigt. Nej, jag hade varit student i mitt hemland. Jag studerade till civilingenjör i 
elektronik vid ett av de främsta universiteten i Teheran och det var mycket prestigefyllt. Nej, vikti-
gast var att nu var jag inte längre en invandrare utan en student. Jag var naiv och trodde att nu har 
jag blivit av med denna beteckning, denna stämpel ”invandrare”. Jag hade fel. 

Under tiden som jag studerade vid Sociologen kände jag att jag tillhörde en grupp, att nu hade 
jag åter en familj, en intellektuell familj. Jag hade varit politiskt aktiv sedan jag var tretton år och jag 
var beläst. Att höra till ett universitet betydde mycket för mig. Det betydde för mig att jag tillhör 
den grupp i samhället som är den mest socialt- och politiskt medvetna, ”the enlightened people”. 

Självklart var jag ändå det ”svarta fåret”; självklart under kurserna kunde jag inte förklara mig 
som jag ville när man pratade om Marx, Weber och Durkheim. Detta trots att jag kanske hade 
större kunskap än de flesta studenter om klassikernas tankar och teorier. Jag hade läst dem i Iran. 
Jag hade läst mycket filosofi, sociologi, mycket om världen och om samhällen. Men jag kunde inte 
förklara det som jag ville med det nya språket. Ändå lyckades jag tack vare skriftliga tentamina visa 
att jag inte var en okunnig student som jag kanske verkade vara under kurserna. Mina betyg var 
slående och detta öppnade kanske porten till det att andra såg mig och därtill till det att jag kände 
mig hemma.  Att känna Sociologen som ett hem började kanske under tiden som student men 
hemkänslan förstärktes när jag började jobba efter att jag blivit fil.dr.
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Hemmet är en integrerad del av individens identitet - då kan det inte reduceras till en apparat 
där man utför ett antal praktiska ändamål, utan är istället en komplicerad sammansättning av sym-
boler, drömmar, ideal och ambitioner. Hemmet är ett ideologiskt och kulturellt begrepp. 

Sociologiska institutionen blev ett hem för mig därför att jag hade socialiserats i en kultur och 
inom ramen av en ideologi som såg universitet som ett ”heligt” ställe; ett ställe där man tillbringar 
ett antal år för att bli en värdefull människa.  Ett universitet var enligt min dåvarande iranska 
kultur ett ställe där man kunde uppnå det som betraktades som den mest heliga, dvs. vetenskapen. I 
Iran strävar man hårt från första klass för att lyckas bli godkänd i den otroligt svåra högskoleinträ-
desexamen och bli en universitetsstudent. 

Ideologiskt hade det också stor betydelse för mig. Universitetet var i min värld den plats där man 
möter de mest politiskt radikala människorna. Så blev Sociologiska institutionen ett hem för mig 
först och främst därför att jag behövde omvandla min identitet från att vara en invandrare till att 
vara en intellektuell, en social och politisk aktör, en värdefull medlem av det nya samhället.

Men ett hem är inte ett hem utan en familj. Det var i detta sammanhang bemötandet blev 
viktigt. Det var tack vare det positiva bemötandet av flera av mina lärare vid Sociologen som jag 
kände mig uppmärksammad; lärare som Rolf Bucht, Kerstin Rathsman, Christer Rathsman, Eva 
Sandstedt, Gunhild Hammarström. 

Men självklart var jag det svarta fåret i min nya familj; en del kunde inte mitt namn, eller 
brydde sig inte om att försöka uttala det korrekt; en del när de vände sig till mig eller Nader (min 
dåvarande man som också studerade sociologi) visste inte vem som var Nader eller vem som var 
Fereshteh. Vi var ”Fereshteh och Nader”. Jag brydde inte så mycket om detta. Jag ville ha ett hem; 
Jag ville ha en familj. Jag hade förlorat båda i de högsta bergen i gränsen mellan Iran och Turkiet. 
Och det här hemmet och den här familjen fick jag, åtminstone trodde jag det, i Sociologen. 

Jag var glad. Om det utanför Sociologen fanns en stor klyfta mellan min subjektiva sociala iden-
titet och den objektiva sociala identiteten fanns det inte en sådan klyfta vid Sociologen, åtminstone 
trodde jag det.  Om jag utanför murarna av Sociologiska institutionen betraktades som en svartskalle, 
en muslimsk kvinna, en invandrare var jag inom ramen av denna institution mig själv, Fereshteh; jag 
tillhörde Sociologen, en vetenskapsinriktad familj, såsom min barndoms familj i Iran var. 

Jag visste inte, eller ville inte veta, att för de som jobbade vid Sociologen, var den inte en familj. 
Sociologen bestod inte heller av en homogen grupp utan var en arbetsplats med vetenskapligt 
kompetenta människor som tyvärr inte så sällan var i strid med varandra. 

Men i min värld existerade inte oenigheter, avundsjuka, och ibland även fientligheter; Nej, för 
mig som kanske var för naiv för att uppfatta alla dessa problem, var Sociologen ett ställe där jag 
kände mig glad därför att jag kunde möta tänkande människor; där kunde jag känna mig hemma. 
Och detta var först och främst tack vare fyra personer, Kaj Håkanson, Hedvig Ekerwald, Bo Lewin 
och Lars Tornstam; de bidrog på olika sätt till att jag började känna mig som en del av en familj, en 
del av Sociologen. 

Fyra stöttepelare i mitt akademiska liv

Kaj Håkanson var min handledare, den bästa som man kunde tänka sig; en av de mest upplysta 
personer som jag har träffat, en som till skillnad från många handledare inte alls ville direkt leda 
mig i mitt avhandlingsskrivande utan hjälpte mig att hitta min egen väg. Kaj blev en vän forever; 
en axel att gråta på, en famn för att kasta sig i vid glädje, och en guru, punkt slut. 
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Hedvig Ekerwald blev för mig den kvinnliga förebilden, beläst, kompentent, snäll, modig och 
ärlig i sin beundran och kritik; jag kände alltid en glädje i hennes närvaro. Vi reste tillsammans, vi 
sökte projekt tillsammans, vi demonstrerade tillsammans och vi blev nära vänner. Hedda är den 
enda svenska kollega som jag har familjekontakt med. 

Just innan min disputation år 1995 blev jag projektanställd i Lars Tornstams projekt om gerotran-
scendens. Jag kände mig lycklig; jag tillhörde en vetenskaplig grupp med kompetenta medlemmar 
dvs. Lars, Gunhild Hammarström, Marianne Winqvist, Peter Öberg och Torbjörn Bildtgård; Denna 
grupp var viktig för min akademiska framgång. Jag engagerade mig hjärtligt i utvecklingen av 
teorin om gerotranscendens från ett kulturellt perspektiv och skrev flera artiklar inom äldreforsk-
ning vilket resulterade i att jag år 2001 blev docent. I Lars gerontologigrupp lärde jag mig mycket 
om den akademiska världen och artikelskrivandet, och detta tack vare våra utmärkta regelbundna 
seminarier. För detta är jag mycket tacksam.  

Sist men den inte minst viktiga personen vid Sociologiska institutionen som bidrog stort till min 
hemkänsla för denna institution var Bo Lewin, den bästa sociolog som jag har träffat. Bos förmåga 
att analysera och formulera sina tankar var oslagbar. Det var dock hans kärlek under de år som vi 
var tillsammans, och gifta, som gav mig styrka och glädje att jobba hårt men ändå leva gott. Jag har 
lärt mig mycket av Bo; även våra oenigheter som ofta var politiska och ideologiska och ibland kul-
turella lärde mig mycket om livet och människor. Under de senaste 36 år som jag har varit i Sverige 
har ingen lärt mig så mycket om Sverige och svenskt samhälle som Bo Lewin har gjort. Att få del 
av Bo Lewins rika kunskap om det svenska samhället och dess historia, kort sagt hans bildning 
och att leva med honom, har väsentligt hjälpt mig att komma in i det svenska samhället och få ett 
inifrånperspektiv; helt enkelt att jag integrerats i det svenska samhället, det samhälle som blev mitt 
hemland för alltid.  

Det Svarta fåret lämnar hemmet

Trots mina engagemang och vilja blev jag aldrig fast anställd vid Sociologiska institutionen; detta 
trots att jag var på Sociologen under 23 år (1986 till 2009), som student, doktorand och forskare. 
Jag var den enda forskare med bakgrund i Mellanöstern som blev kvar, och det var tack vare externa 
medel som jag ensam sökte och fick. År 2001 just när jag blev docent vid Sociologen fick jag en 
lektorstjänst vid Högskolan i Gävle, men jag fortsatte att ha mina externa projekt vid Sociologen i 
Uppsala. 

I den iranska kulturen som jag socialiserades i ändrar inte en kvinna sitt efternamn när hon 
gifter sig utan hon behåller sitt. Trots att hon ofta bor med sin familj i egen bostad blir föräldrarnas 
hem också kvar som hennes hem, där hon vid konflikt med sin man kan återvända.  Sociologen 
var för mig föräldrahemmet, och Gävle min bostad. Högskolan i Gävle blev min arbetsplats men 
Sociologen var fortfarande mitt hem. Där hittade jag inte bara en vetenskaplig miljö som passade 
mig bäst utan där hittade jag också min känslomässiga trygghet. 

År 2012 sökte jag ett jobb som lektor i socialpsykologi vid Sociologen och var enligt sakkunniga 
den mest kompetenta för jobbet. Men ett stort problem uppstod vid anställningsmötet. Jag hade då 
redan befordrats till professor i sociologi; men man ville inte anställa mig vid Sociologen som pro-
fessor utan bara som lektor. Orsaken var att jag inte var professor i socialpsykologi. Konstigt nog 
var inga av de professorer som undervisade och även var ansvariga för socialpsykologi vid Sociolo-
gen, professorer i socialpsykologi. De var alla professorer i sociologi. Fortfarande är det så. 
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Jag kunde tänka mig en lägre lön och även mindre forskningstid vid Sociologen än jag redan 
hade vid Högskolan i Gävle men att man inte ville acceptera min titel som professor vid Sociol-
ogen var för mig ett tecken på en ovilja att anställa mig eller en undervärdering av mig. Därför 
tackade jag nej till tjänsten.  Jag undrade då och nu varför ingen av de personer med etnisk bakgrund 
i Mellanöstern som studerade och doktorerade vid Sociologen blev kvar där? Denna fråga besva-
rades aldrig. 

Mitt nej till tjänsten vid Sociologen var inte bara ett nej till jobbet utan ett lämnande av ett 
hem som inte längre var mitt hem. 

År 1998 återvände jag efter nästan två decennier till Iran för att delta i en konferens anordnad 
av Unesco. Då var den västvänlige presidenten, Khatami, i makten. Han hade bjudit de iranier som 
bodde utomlands att besöka landet. Jag blev vid flygplatsen ”arresterad”, mitt iranska pass togs från 
mig, men jag släpptes efter förhör och förbjöds att lämna landet innan rättegång. Efter rättegången 
fick jag betala böter för att jag illegalt hade lämnat landet. Jag betraktades som en iransk akademiker 
som hade accepterat presidentens inbjudan och kommit till Iran för en konferens. Jag fick tillbaka 
mitt pass och kunde återvända till Sverige. Den dag som jag stod på flygplatsen för att lämna Iran 
kände jag inte att jag lämnade mitt hemland; jag hade inte den hemska känsla som jag hade haft 
när jag för decennier sedan stått på gränsen mellan Iran och Turkiet. Det var inte längre mitt hem; 
det hade förändrats så mycket att jag inte kunde känna igen det; folket var inte längre mitt folk, 
inte dem som jag hade offrat hela min ungdomstid för och hade varit beredd att ge mitt liv för; de 
var inte längre min ”familj”. Jag kände mig besviken och ledsen men hade ingen känsla av hem-
löshet; nej jag hade ett hem, ett hemland. Jag hade Sverige.

Den dag som jag lämnade Sociologen efter anställningsmötet hade jag samma känsla som jag 
hade på Irans flygplats. Jag kände mig ledsen och besviken. Jag kände mig som det svarta fåret 
som hade blivit tvungen att lämna hemmet; men jag kände mig inte hemlös; jag hade ett hem. Det 
hette Sverige. 

Faran för att bli fängslad, torterad och avrättad tvingade mig att lämna Iran; rädslan för att åter 
känna mig främmande, undervärderad och förbisedd tvingade mig att lämna mitt hem, Sociologen. 
Men jag kommer inte att tillåta att tvingas att igen lämna mitt hemland; inga rasister eller invan-
drarfientliga personer kan göra så. Jag har kommit hit för att stanna. 

Jag tackar alla på Sociologen som lärde mig om sociologi; Jag är tacksam även till de på Sociol-
ogen som lärde mig att en akademisk miljö inte är en helig plats utan ett ställe där det vid sidan av 
hög kompetens kan finnas fientlighet, rivalitet och avundsjuka; att det är en arbetsplats.  Vid Socio- 
logen, lärde jag mig att leva och överleva, exakt som ett barn lär sig i hemmet livets konst. Men att 
lämna hemmet är också mycket lärorikt för ett barn. Jag är mycket glad att jag studerade, doktore-
rade och forskade vid Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet, en av de bästa sociologiska 
institutionerna i Sverige. Jag kommer alltid att känna varmt i hjärtat för mina kollegor vid Sociol-
ogen, för Elisabet Näsman, Margareta Thomas, Eva Sandstedt, Ulrika Söderlind, Orlando Mella… 
och särskilt de som jag nämnde ovan. Men jag är också glad att jag lämnat den. 

Att vara invandrare är en av de bästa saker som har hänt mig; att ta avstånd från sitt land och 
leva i ett annat samhälle och uppleva andra kulturer ger möjlighet att öppna ögonen för nya norm-
er och värderingar vilket berikar oss och hjälper oss att känna sig själv, sin kultur och sitt hemland; 
för mig att lämna Sociologen, mitt hem, var början av en ny utvandring, att lära känna mig och 
Sociologen ännu bättre. 
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Eva Sandstedt:  
Institutet för Bostads- och urbanforskning 
(IBF) – ett nytt rum för sociologer

År 1994 - nästan femtio år efter Sociologiska institutionens tillkomst - bildades (IBF), 
Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet. Syftet med den nya 
universitetsinstitutionen var att bygga upp en forskningsenhet med kompetenta samhällsvetare för 
att ”analysera stadens och boendets idéer och strukturer samt dess institutioner”14. Intressant är att 
den nya enheten byggdes upp utanför den traditionella akademin och för sociologernas del innebar 
det inte minst en ny möjlighet att utveckla den kompetens som tidigare förvärvats inom ämnesom-
rådet.

Avsikten med IBF var att tillvarata och utveckla den kunskap som byggts upp alltsedan år 1960 
då tidigare Statens Institut för Byggnadsforskning (SIB) etablerades. Det här statliga forsknings- 
institutet (SIB) omlokaliserades från Stockholm till Gävle år 1976 men hotades nu i början av 
1990-talet av nedläggning med sina 150 anställda forskare i teknik och samhällsvetenskap. Situa- 
tionen var prekär och en febril aktivitet uppstod. Inte bara institutets ledning och medarbetare 
agerade utan också regionalpolitiker, universitet och fakultet samt till och med det internationella 
bostadsforskningssamfundet som skickade skrivelser i ärendet till den svenska regeringen. 

Trots alla påtryckningar föreslogs en nedläggning av SIB (Prop.1992/93:170). Snart kom tekni-
kerna att knytas till KTH (Kungliga tekniska högskolan) medan samhällsvetarnas framtid måste 
utredas ytterligare en gång. Humanistiska forskningsrådet (HSFR) fick uppdraget att utvärdera 
samhällsvetenskapen vid SIB.  Vid årsskiftet 1993/94 gick det statliga forskningsinstitutet SIB 
i graven. Samtidigt fattades ett beslut om att den samhällsvetenskapliga delen skulle knytas till 
Uppsala universitet. 

14  Den historiska organisationsförändring som presenteras här bygger helt på statsvetaren Bo Bengtssons initierade kapitel i boken 
”Tvärvetenskap på disciplinär grund - tjugo år med Institutet för bostads- och urbanforskning. "Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala 
universitet 50 år, 1964-2014". Författaren har själv arbetat både vid SIB och IBF. Härtill var han en av de aktiva i institutionsbygget i början 
av 1990-talet. Dokument och intervjuer utgör basmaterialet för hans text. Referatet här sträcker sig endast till IBF´s tillkomst och har skrivits 
av Eva Sandstedt.
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Nu återstod uppbyggnaden av ett nytt forskningsinstitut i samhällsvetenskap vid Uppsala 
universitet. Det var ett arbete som gick relativt snabbt och smärtfritt under dekanus Leif Lewins 
ledning. Han tillsatte snart en arbetsgrupp för att tillgodose fakultetens och universitetsstyrelsens 
krav på redovisning och argumentation. I april 1994 kunde konsistoriet fatta beslut om ett forsk-
ningsinstitut IBF vid universitet i Uppsala men placerat i Gävle. Samtidigt skedde inrättandet av 
stolsprofessurer vilka senare kom att tillsättas i kärnämnena nationalekonomi, statsvetenskap, sociologi 
och kulturgeografi. Även lektorat och tillfälliga doktorandtjänster tillsattes medan docenterna 
erbjöds tillfälliga tjänster om två år under uppbyggnadsperioden. Alla tjänster utlystes i öppen 
konkurrens. Den 1 juli 1994 kunde dock Institutet för bostadsforskning, IBF starta sin verksamhet 
under ledning av den förste prefekten, nationalekonomen och institutionsbyggaren Bengt Turner.

SIB, ett gammalt sektorsforskningsinstitut, förvandlades således till ett högvördigt forskning-
sinstitut (IBF) för samhällsvetare under Uppsala universitet. Denna process skulle dock aldrig ha 
varit möjlig om inte en akademisering redan hade skett på SIB. Även där hade professorer börjat 
tillsättas och docenter anställts. Däremot fanns inte lektorstjänster vilka är associerade till reguljär 
undervisning. Akademiseringen understöddes också av SIB:s föreståndare Nils Antoni tillsammans 
med statsvetaren Sverker Gustavsson, som också var den person som fick uppdraget att genomföra 
den första utredningen om det statliga institutets framtid.

Jim Kemeny var den förste stolsprofessorn i sociologi, särskilt bostads- och urbansociologi vid 
IBF 1996 – 2005. Kemeny hade tidigare haft tjänst vid SIB. År 2006 utnämndes Mats Franzén 
från Sociologiska institutionen i Uppsala som stolsprofessor och därefter år 2017 Miguel A. 
Martínez som närmast kommer från Madrid samt the City University Hong Kong. 

IBF:s tjänstestruktur har alltså knutits samman med Sociologiska institutionens verksamhet. 
Huvudsysslan är forskning men 20 procent av arbetet avsätts för undervisning vid Sociologiska 
institutionen i Uppsala. Det betyder att vara lärare och administratör för olika kurser, handledare 
och mentor för ett antal doktorander samt granskare och opponent av avhandlingstexter. Å andra 
sidan kommer flera personer från Sociologen till IBF för kortare eller längre perioder. De deltar 
i olika projektarbeten som doktorander eller medarbetare inom ramen för IBF:s forsknings- och 
seminarieverksamhet. Sådant samarbete äger också rum i förhållande till olika ämnesinstitution-
er i landet och internationellt. Med kombinationen av Sociologiska institutionen i Uppsala och 
IBF har sociologernas kontaktytor ökat avsevärt och med IBF:s flytt från Gävle till Uppsala 2013 
förstärktes detta.

Vad innebär det eller vad har det inneburit att vara sociolog på IBF? I följande kapitel återges 
två historier, den ena från 1990-talets första del och den andra från tiden kring 2020.
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Eva Sandstedt:  
Sociologi vid Institutet för bostads- och  
urbanforskning, IBF:  
En personlig betraktelse över forskning 
om boende, risk och miljö vid IBF

Året var 1991 och plötsligt fick jag beskedet att SIB, Statens institut för bostadsforskning förmod-
ligen skulle läggas ner. Den nyligen tillträdda regeringen Carl Bildt gillade inte institutet och den 
bostadsforskning som bedrevs. Den bidrog till för mycket normer och krångel. Planering i detalj 
som drar ut på tiden och fördyrar byggprocessen anfördes bland annat som skäl.  Själv hade jag helt 
nyligen fått en forskartjänst här vid SIB. Jag minns fortfarande hur chockad och besviken jag blev 
när jag fick reda på vad som var på gång: Nedläggning! Arbetslöshet?! 

Efter många års studier vid Sociologiska institutionen i Uppsala hade jag lyckats ta mig fram 
till en filosofie doktorsexamen och snart skulle mitt docentarbete bli klart. Men jag var trött och 
less på all konkurrens och hierarki vid universitetet. Längtade till en arbetsplats som var lugn där 
man med gott samvete kunde vara hemma när barnet blev sjukt och slippa dra sig undan på julaftonens 
förmiddag för att granska någon uppsats. Visserligen var det på sitt sätt vilsamt att slippa julstöket, 
men vilka mammor ska ha det så?

Det var i den situationen jag sökte mig till SIB, Statens Institut för byggnadsforskning och fick 
ett jobb i Gävle tio mil från hemmet. Jag visste att det inte ansågs akademiskt lika fint som att ha 
en tjänst på Sociologiska institutionen i Uppsala, men där fanns ju ingen anställning inom synhåll 
för år framåt. 

Jag befarade att SIB:s samhällsvetenskapliga bostadsforskning skulle stå i motsättning till 
den inriktning vi fått möjlighet att utveckla under 1970- och 80-talets sociologi med fördjupade 
teoretiska och historiska studier samt med kvalitativa undersökningsmetoder. Emellertid visade det 
sig så småningom att någon sådan motsättning aldrig dök upp. Inom SIB hade redan en akade-
miseringsprocess påbörjats. Den planeringsinriktade bostadsforskningen ansågs alltför begränsad. 
I stället förespråkades en mer samhällsanknuten och teoretisk forskningsansats. Detta bekräftades 
också senare genom en utvidgning av forskningsfältet från bostads- till ”bostads- och urbanforsk-
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ning”. Dessutom betonades behovet av tvärvetenskap och internationalisering. Genom att etablera 
ett europeiskt forskningsnätverk ENHR (European Network for Housing Research) och starta 
en respekterad internationell tidskrift (Scandinavian Housing and Planning Research, sedemera 
Housing Theory and Society (HTS)) underströk institutets ledning sina vetenskapliga ambitioner. 
Redan på ”SIB:s tid” fanns således förutsättningar för den fria akademiska forskningen. Det var 
också grunden till att ledningen inom Uppsala universitet skulle acceptera SIB som förhandlings- 
partner. 

Att stiga in i SIB:s lokaler kändes härligt. Här fanns mycket folk och god service. Carita Ytter-
berg och Cathrine Uggla utgjorde den administrativa personalen. De svarade inte bara på praktiska 
frågor utan intresserade sig också för mig och min forskning. Det var roligt även om tågresorna till 
och från arbetet efter en tid blev kännbara. Genast fanns här resurser för att förvandla mitt manus 
”Att bo ensam: Om enboendeliv i Sverige” till en bok i Byggforskningsrådets regi (1991). Under 
många år blev jag intervjuad om den boken av journalister som ville göra reportage. Enboendet 
eller singel-livet som det också kom att kallas för visade sig vara den absolut vanligaste formen för 
ett bostadshushåll i Sverige (knappt 40 procent till skillnad från familjehushållens dryga 20 procent 
av landets alla hushåll). Denna utglesning av boendet kan förklaras som en effekt av strukturella 
förändringar som ökat bostadsbyggande, fler skilsmässor, kvinnors uttåg på arbetsmarknaden, högre 
reallöner och utbyggt pensionssystem. Att kunna undersöka andras ensamhet förutsatte också ett 
studium av den egna ensamheten och vår gemensamma ensamhet. Det var möjligt efter år av vis-
telse i den öppna forskarmiljön kring Kaj Håkanson vid Sociologiska institutionen i Uppsala.

Under första halvan av 1990-talet pågick som visats ett intensivt politiskt spel om bostadsforsk-
ningens roll och organisation. År 1994 gick SIB i graven och det blev äntligen klart att ett akade-
miskt institut för bostadsforskning skulle bildas i Gävle. Någon enkel överföring av samhällsvetare 
från det ena till det andra institutet ägde dock inte rum utan en ny öppen prövning i internationell 
konkurrens genomfördes av alla sökanden. 

Själv blev jag nu anställd som forskare vid det nya Institutet för bostads- och urbanforskning, 
IBF. Två händelser kom att bestämma min forskningsinriktning där. Den ena var upplevelsen av 
att bli indragen i en lokal miljöfråga bara ett par år efter gruvstrejken i Kiruna 1969–70. Mellan-
ljusnans dalgång hotades av en dramatisk landskapsomvandling. Den sista outbyggda sträckan i 
älven Ljusnan skulle ge plats åt en lång rad kraftverksdammar och på sikt leverera en ökad mängd 
elenergi nationellt. Utbyggnaden av älven skulle genomföras av kraftverksbolaget Bergvik och Ala 
men lokalbefolkning och aktionsgruppen Rädda Ljusnan motsatte sig omedelbart projektet. Flera 
myndigheter och instanser hade att yttra sig i ärendet angående älvens framtid bl.a. kommunfull- 
mäktige och Vattendomstolen. För att påverka de formella besluten som skulle fattas uppstod en 
hektisk och stundom hätsk debatt på lokalpressens insändarsidor. Ljusdals-Posten blev ett viktigt 
offentligt organ som i stort sett alla hade tillgång till.  Även rikspressen rapporterade om händels-
erna men då endast när något spektakulärt hände. Tonen skärptes och en polarisering skar igenom 
debattinläggen: Kapitalet mot Folket. Storstad mot avfolkningsbygd. Skönhet mot pengar. Liv mot 
död när ”Orörd Natur” ställdes mot nytta och arbetstillfällen. Till det största demonstrationståget 
samlades inte mindre än 1000 ljusdalsbor till motstånd mot kraftverksutbyggnaden. Vattendom-
stolen konstaterade slutligen att befolkningens motstånd var utbrett i kommunen och det blev ett 
av argumenten för att en utbyggnad av älven inte ansågs vara lämplig.    Eftersom denna turbulens 
rörde vid mitt eget barndomsvatten tog jag tillsammans med Erik Fichtelius och Björn Henriksson 
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initiativet till boken Kampen om Ljusnan. Dokument och argument från en bygd som kämpar för sin 
miljö (1972). Vi gjorde också radioprogram och film. 

Den andra händelsen som påverkade mig i mitt val av forskningsämne var läsningen av Ulrich 
Becks bok Risk Society: Towards a New Modernity i engelsk översättning 1992 från tyskans original- 
utgåva 1983. Det intressanta med Becks teori var för mig hur begreppet miljöproblem kunde ingå i 
och vidgas till en fråga om risk och osäkerhet samtidigt som det knyts till en förändring av samhäl-
let från industrikapitalism till senmodernitet. Dessutom får samhällsvetenskapen en roll när risker 
betraktas som resultat av människors beslut om teknik, ekonomi och organisation. Jag fylldes av 
tanken att kunna förena akademiskt liv med politiskt aktuella miljöfrågor. Men så lätt gick det inte! 
Mina manliga kollegor på IBF var knappast intresserade av miljö- och riskfrågor. Jag upplevde att 
de svarade mest med en tom blick och de flesta kvinnor vid denna tid var upptagna av feminismens 
idéströmningar. Senare har jag fått höra att jag ”var för tidigt ute”, vilket knappast är sant. Alla 
torde ha varit upptagna av sitt eget specialområde.

Vilka fenomen skulle då studeras i ett miljösociologiskt perspektiv? Bostadens och skolans miljö- 
problem blev empiriska studieobjekt parallellt med studiet av övergripande teoretiska framställningar 
i termer av risk och fara. Under 1980-90-talen kom ”sjuka hus”-frågan upp på löpsedlarna. Olika 
sjukdomar som astma, allergier, hudproblem, huvudvärk, ögon- och halsåkommor misstänktes 
sammanhänga med flyktiga emissioner från nya typer av material och kemikalier i byggnaden. En 
massmedial uppmärksamhet på dessa s.k. diffusa risker hotade emellertid att underminera förtro-
endet för byggbranschen. Den naturvetenskapliga forskningen inriktades på det växande problemet 
för att få kunskap om orsaker och effekter. I detta sammanhang kom också beteckningen att 
förskjutas från att vara en fråga om ”sjuka hus” till att bli en fråga om ”sunda hus”. Den här typen 
av spektakulära namnbyten visade sig dock inte vara någon garanti för att miljöproblemet löstes. 
Tvärtom åstadkommer nya lösningar ofta nya problem.  Att inte kunna avgöra vad som är rätt eller 
fel sägs utmärka den nya moderniteten och det betyder att bestämningen av ett miljöproblem lätt 
blir en kamp- och tolkningsfråga vilket snart ges ett mediautrymme. 

Även om miljöfrågorna inte skapade något större intresse på IBF så fanns där ändå statsvetaren 
Evert Vedung och psykologen Terry Hartig med vilka jag kunde föra en dialog. För oss alla tre 
var miljöfrågan tecken på något nytt som skulle få konsekvenser för forskningen på sikt. Titeln på 
en artikelsamling från ENHR-konferensen i Cardiff 1998:  ”Housing, Health and Well-Being: 
Revising the Research and Policy Agendas” framstår idag som typisk för denna framtidsanda. 
Både Terry och jag bidrog med artiklar. Idag slår det mig i hur väl mitt bidrag anslöt till det 
gemensamma temat utan att jag då kunde se det! 

Med Brundtland-rapporten 1987 och regeringens skrivelse till riksdagen 2004 om ett hållbart 
samhälle kom miljöfrågorna att inordnas i en ny strategi för ett hållbart samhällsbyggande. Hållbar 
utveckling blev det nya ledordet som skulle integreras i alla politikområden: ekologisk, ekonomisk, 
och social hållbarhet. Om det var svårt att engagera mina kollegor på IBF för miljöbegreppet så 
var det ännu svårare att intressera dem för ”hållbar utveckling”. Redan på förhand ansågs det alltför 
luddigt och innehållslöst. Ändå upplevde jag att det måste undersökas och jag fick artikeln ”On the 
borderline of ´sick´ and ´healthy´ buildings and schools: the concept of sustainability problema-
tised” (2009) publicerad i en internationell tidskrift. 

Tack vare vår institutschef, nationalekonomen Bengt Turners kontakter fick jag möjligheten att 
följa bostadsmässan Bo01 i Malmö och nybyggnationen av den första etappen av Västra Hamnen. 
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Thomas Öst deltog också som doktorand i sociologi och genomförde studier inför sitt avhandlings- 
arbete. Malmö stad hade vunnit en riksomfattande tävling och med statligt stöd skulle här landets 
första hållbara stad skapas och bli ett nationellt och internationellt föredöme i en ny tid med ekolo-
giskt hållbara system. Ett gammalt industriområde utanför staden sanerades och fick ge plats för 
en ny typ av stadsplan bortom förortens tristess och enformighet. Variation och kreativitet skulle 
prägla bebyggelsen i den täta stadsdelen med olika hushöjder, olika hustyper och olika upplåtelse-
former. Inte mindre än 16 byggherrar fick tillåtelse att bygga här och i ett och samma kvarter skulle 
flera fastighetsägare inrymmas. Arbete och boende skulle åter finnas sida vid sida som i den gamla 
staden. I husens bottenvåningar inplanerades möjligheter att starta egna verksamheter. Livet mellan 
husen gavs många platser för möten och enskildhet. En ny stadsmässighet formulerades för på sikt 
130 000 invånare och över 6 000 arbetsplatser. 

Helt kort kan det sammanfattas att Bo01 inte blev något hållbarhetens flaggskepp. Redan efter 
ett år gick bomässan i konkurs. Ändå fick Västra Hamnen en betydelse för fortsatt byggande i 
landet. Bebyggelsen låg vackert placerad vid havet, blandade husformer, utsökt arkitektur, dyra 
lägenheter, trivsamt parkområde med möjlighet till olika spännande aktiviteter. Oslagbar var den 
långa träbryggan mellan husen och havet. Helt oplanerat kom den att bli en badplats för hela 
stadens invånare. Vilka människor kunde tänkas bo här och för vilka byggde man? I en ”hearing” 
med några byggherrar ställde jag frågan och undrade om de inte kunde tänka sig ta hänsyn till 
gruppen äldre kvinnor som idag bor ensamma. En byggherre svarade lugnt men bestämt att man 
inte alls hade någon avsikt att bygga för ensamstående äldre kvinnor. I stället planerade man för 
medelålders och äldre par som förväntades ha ett kapital att placera. Klart var att projektet skulle 
bli dyrt och dessutom anfördes att denna hushållskategori, välbeställda par utan barn, hade man 
inte heller tidigare planerat för i Malmö. En integrering skulle härmed ske i staden som helhet. 
Vilka kom då att bo här? Den första tiden stod många lägenheter tomma men efter fem år var 
97 procent av bostäderna bebodda. Helt överraskande var att framförallt unga människor och 
barnfamiljer flyttade hit. Då blev det uppenbart att både förskola och skola saknades och olika 
”välfärdsinrättningar” fick kompletteras efteråt. I Thomas undersökning framgick att de flesta till-
hörde en ”föga miljömedveten medelklass”. Det torde ha varit i enlighet med planerarnas miljöper-
spektiv. Till skillnad från livet i en ekoby skulle inga uppoffringar behöva göras av de boende för 
att ekologiskt göra rätt. Tillvaron skulle förflyta som vanligt. Miljöfrågorna skulle lösas med hjälp 
av tekniska system och ny kunskap, ett förhållningssätt som i litteraturen brukar benämnas som 
”ekologisk modernisering”.  Byggprojektet resulterade också i flera lyckosamma tekniska lösningar 
exempelvis byggdes ett elverk av stor betydelse. Däremot kom den ekonomiska och sociala hållbar-
heten på skam. Den blev till bakläxa inför det fortsatta byggandet av Västra Hamnens andra etapp. 
Tiden har dock gjort sitt så efter ett par tiotal år är bostadsområdet nu närmast en turistattraktion! 

En viktig målsättning i IBF:s verksamhet är olika former av tvärvetenskap och Bo Bengtsson 
för i sin studie av institutets tillblivelse en mer ingående diskussion om vad det kan betyda. Gemen- 
samma disciplinöverskridande projekt framhåller han kräver tid, uthållighet och akademisk anpass- 
ningsförmåga och insikt om sin egen begränsning. Mitt intresse för boende och miljö ledde mig 
till samarbete med arkitekter men också miljömedicinare och byggtekniker. När det kom till 
bedömningar och resultat upplevde jag dock att skevhet inte sällan uppstod.  De naturvetenskapligt 
bevandrade var de som oftast sökte definiera läget.  Lika viktigt kan också samarbete inom en och 
samma disciplin vara. Själv fick jag uppleva den ultimata samarbetssituationen då Mats Franzén 
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och jag skrev boken ”Välfärdsstat och byggande”. Ett avhandlingsskrivande pågick under fyra år 
och förutsatte att vi befann oss i samma rum och tid då författandet ägde rum. När en av oss skrev 
på maskinen satt den andre bredvid och talade om vad som skulle stå och sedan tvärtom när skrivar- 
positionen ändrades. Dessemellan försiggick läsning av litteratur, diskussioner och lunchmöten. 
Resultatet blev att innehållet inte kunde hänföras till den enskilde samtidigt som var och en hade 
full kontroll över det skrivna. Texten framstod som om den skrivits av en tredje.

När jag långt senare insåg att jag inte skulle kunna fördjupa miljöfrågan utan en dialog med 
relevanta andra tog jag efter ett forskarmöte kontakt med sociologerna Rolf Lidskog (från Örebro) 
och Göran Sundqvist (från Göteborg). De accepterade genast min idé om att skriva en bok i miljö- 
sociologi och därefter presenterade jag ett synopsis. Upplägget var helt enkelt att vi skulle förankra 
miljö- och riskfrågorna i sociologin genom att presentera vad en rad aktuella samhällsteoretiker 
skriver om relationen miljö, risk och samhälle. Därefter skulle vi utgå från våra egna empiriska fall 
och belysa dessa i ett övergripande sammanhang. Samarbetet sköttes över tid och rum med text- 
läsning och skrivna utkast mellan gemensamma diskussionsmöten. IBF stöttade färdigställandet av 
bokmanus. År 1997 kunde boken ”Samhälle, risk och miljö. Sociologiska perspektiv på det moder-
na samhällets miljöproblem” ges ut och den kom att fungera som lärobok i nästan två decennier.

Till slut: I dag lever vi i storskalig fara med Covid-19 som en folklig risk utan gränser – en 
pandemi.  Tänk att jag skulle uppleva detta innan jag dör! Det trodde jag inte. Och inte trodde jag 
att sociologins grundbegrepp som socialitet och ”community” skulle kunna ruckas av ett virus. Ett 
nytt hybridbegrepp kan måhända vara på plats: COMVIR (community viruses) och jag funderar 
på Zygmunt Baumans fråga ”Is it possible to live without the dream of community?”
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Miguel A. Martínez:  
Coming to Sweden and IBF

Since 2007 I had visited Sweden for academic purposes several times and been always interested 
in many aspects of Swedish social life and politics, let alone a certain romanticisation of its welfare 
system. Eventually, I applied for a professorship position at the IBF which seemed to me a very 
attractive place where I could develop not only my interests in urban sociology but also interdis-
ciplinary research with colleagues from other disciplines very close to my own background (my 
pre-PhD education was in sociology but I finished a PhD in political science in 2000, and I had 
studied and worked professionally on urban planning and housing management in Spain). 

Once I joined the IBF and the Department of Sociology in March 2017 as chair professor, I had 
the chance to finish three book projects - one every year - that I was slowly working on before, 
about squatting and other urban movements. For me, this proved Uppsala University to be a great 
working environment, with more time for writing and conducting research than I had in previous 
institutions. In this initial period of adaptation I also managed to get funds to keep investigating 
on housing struggles in Spain, among other projects with colleagues from the IBF and other 
Swedish universities. 

In my academic trajectory, the position in Uppsala has represented more dedication to research 
than teaching. Furthermore, it also opened up many opportunities for profound discussions and 
links with scholars from other academic areas and countries such as Brazil, Chile, not to mention 
Sweden and many European countries. The weekly IBF seminars I am currently coordinating and 
the conferences and various academic networks in which I was involved (the International Socio-
logical Association-RC21 as a board member, other ISA and ECPR –European Consortium of 
Political Research- committees on social movements, SqEK –Squatting Everywhere Kollective-, 
INURA –International Network for Urban and Research Action-, among others) facilitated this 
development, with increasing intellectual inspirations.

In the beginning I particularly remember the contrast of my sociological approach (very much 
influenced by autonomist Marxism, critical realism and action-research methods) with those of 
many other sociologists around. Nonetheless, I also realised that academic debate may be very 
fruitful despite our intrinsic paradigmatic pluralism and, in particular, I very much appreciate the 
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atmosphere of respect and the rigorous qualification of my colleagues when we meet in seminars, 
workshops, and reviews of doctoral researchers’ writings. 

In relation to the Department of Sociology I soon became involved in the programme for 
research education by selecting PhD candidates first and co-directing the programme next, in 
September 2020. In addition, our IBF-based Urban Sociology Research Group (formed by docent 
Susanne Urban, our emeritus professors Mats Franzén and Eva Sandstedt, a PhD student about to 
defend his dissertation, Christoffer Berg, a post-doctoral researcher, Javier Gil, and other PhD and 
visiting researchers) has also gained an unprecedented visibility within the Department of Sociol-
ogy and we also achieved that an elective Master course in urban sociology started to be offered in 
January 2019. In this period (2017-2020) two new PhD students (Özge Altin and Anton Ösgård) 
have been incorporated in our group in addition to various visiting PhD students from abroad, 
assistant researchers, and post-doctoral researchers, who have reinforced the strength of our  
specialised dear domain.

My integration in the Swedish academia has meant, above all, a deeper knowledge on the issues 
of housing, urban, and socio-political issues in this country as well as the work of concerned scholars 
from sociology and other disciplines alike. Since I have focused on various forms of urban activism 
by adopting a critical approach, my main collaborator in this area was Dominika Polanska, also a 
member at the IBF, with whom I had co-edited a special issue of the journal Baltic Worlds in 
2016, on the squatting movements in Central and Eastern Europe. Through her work I also 
learned how squatting protest actions had developed in Sweden, which was a topic hardly studied 
before. My research on squatting movements mainly covered experiences across the major European 
cities because they tended to last longer, articulate and spread their claims farther, and be more 
coordinated than in Sweden. However, it was also a surprise to find that the housing crisis of 
affordability for the working class and immigrants was so acute in Sweden. Squatters have usually 
succeeded in revealing the speculative and policy roots of these problems, so my concerns about 
home evictions, protests by tenants, and housing policies have found new grounds and insights to 
be explored since I am based in Uppsala. 

In my research about squatting practices and movements I have developed a theoretical approach 
in which I use structural explanations of these contentious phenomena, while I intend to know how 
those structures influence the strategic interactions between activists and opponents (and third 
parties), and their direct and indirect consequences. This is an approach I was refining before 
moving to Uppsala, but it was here where I could advance it as the main framework of my solo-au-
thor book Squatters in the Capitalist City (Routledge, 2020). In the same vein, in this last period I 
was particularly devoted to define key concepts such as ‘autonomy’, ‘the right to the city’, ‘urban 
commons’ and ‘anomalous institutions’ in relation to squatting movements, but also applicable to 
the sociological study of other social movements and urban phenomena. This background (and a 
FORMAS grant) also allowed me to keep investigating the outstanding housing movement that 
unfolded in Spain over the last decade. In so doing, the issues of housing financialisation, neoliberal 
housing policies, and intersectionality / reproduction theory have been added to the conceptual  
toolbox of this ongoing project. As usual, many of my preliminary attempts to introduce new 
explanatory notions in my research and also some of my empirical fieldwork notes are shared in my 
own blog and website (www.miguelangelmartinez.net).
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Regarding the future, I believe that the area of urban sociology in Uppsala needs to be reinvig-
orated with new researchers and international collaborations (from both the Global North and the 
Global South), but also with original contributions in theory as well as empirical analysis. Bridging 
the IBF and the Department of Sociology seems to me the best way to foster this programme 
ahead. 
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Mats Franzén:  
Samhället som försvann

För femtio år sedan, höstterminen 1972, började jag på forskarutbildningen i sociologi. Att det 
långa sextiotalet ännu inte var över var otvetydigt: tidens rörelser och uppfordringar präglade 
också i Uppsala sociologin såväl som Sociologen, mig och min generation. I backspegeln har väl 
sociologin också kommit att symbolisera tidens omvälvningar – på gott och ont – mer än de flesta 
akademiska discipliner. I det ligger inget som förvånar. Eftersom sociologin var ett slags allmän 
samhällsvetenskap, inte specialiserad till något specifikt samhällsområde, var det lätt att som socio- 
log ta sig an de flesta av tidens brinnande frågor. Också de stora och mer övergripande frågorna 
som vad är det för samhälle vi lever i? Vart är det på väg? Och vad är det för krafter som banar väg 
för förändringen? Kort sagt: frågan om samhällets beskaffenhet. Därmed naturligtvis inte sagt att 
de frågorna var lätta att besvara.

Att marxismen med sitt helhetsgrepp på samhället nu erfor en renässans och såg en analytisk 
fördjupning i diverse riktningar förvånar knappast heller i backspegeln sett. Men tidens uppford-
ringar på sociologin formulerades, vill jag hävda, lika flärdfritt som elegant redan i det långa sex-
tiotalets början av C. W. Mills med The Sociological Imagination (1959). Bortom funktionalismens 
teori och den abstrakta empirismens metoder kunde sociologin greppa samhället som konstituerat 
av relationen mellan historia och biografi. Det gällde – helt enkelt? – att knyta samman de person-
liga problemen lokalt med samhällsstrukturens publika frågor. I detta lade nu Mills – och många 
med honom – sociologins uppgift och löfte. 

Att löftet, med decennierna som passerat, ej längre uppfattas som en ledstjärna för disciplinen 
och förlorat sin uppfordrande kraft är en sammansatt historia som inte ska rekonstrueras här. Flera 
ledtrådar till den finns annars direkt och indirekt omvittnade i denna minnesskrift. Här ska i stället 
diskuteras några kritiska konsekvenser av denna förändring för sociologin.

Men låt mig först, helt kort, uppehålla mig vid hur jag valt att betrakta sociologins löfte. Det 
handlar om att kunna fånga samhällets beskaffenhet − i dess rörelse, som process. Här vill jag alltså 
betona tidens betydelse, samtidigt som jag sätter rummet inom parentes. Både biografi och historia 
pekar i den riktningen. Tillsammans pekar de på att dynamiken genereras såväl under- som ovan-
ifrån, i samspelet däremellan, ur det lokalas och globalas interpenetration. Analytiskt kan nu dessa 
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storheter hållas isär, men inte empiriskt. Uppmaningen blir således, vilket jag här vill stryka under, 
att betrakta storheterna i deras sammanflätade temporalitet för att förstå samhällets beskaffenhet 
och förklara dess rörelseriktning. 

En första kritisk – och för många kanske oväntad – konsekvens av löftet för den samtida 
sociologin, som jag vill framhålla, är tidsdiagnostikens otillräcklighet för att infria denna uppman-
ing. Tidsdiagnostiken är förvisso en populär och inte sällan fruktbar sociologivariant. Trots att den 
som regel knyter samman personliga problem och strukturella frågor besitter den emellertid ett 
avgörande problem. Tidsdiagnostiken tar sig nämligen an samhället på ett temporalt bakvänt sätt: 
den förespeglar oss ett nytt samhälle – låt oss kalla det X-samhället – i vardande, som vi sägs vara på 
väg mot, i stället för att utgå från nuets dynamik i dess historiska djup och fråga vart samhället är 
på väg, det vill säga se samhället framlänges.

Nu är denna bakvända samhällsbetraktelse alls inte lika gängse förekommande som det om-
vända greppet: samhället i sitt historiska djup trycks ihop till en bakgrund för det mer begränsade 
fenomen som studien som regel ägnas åt. Så kortsluts interpenetrationen mellan fenomenet och 
samhället, förhållandet dem emellan blir stumt och med det odynamiskt – ett slags presentism. Det-
ta är min andra kritiska konsekvens. Ovanan att göra samhället till bakgrund understöds inte minst 
av den fortgående specialiseringen av sociologin i separata forskningsområden – mer eller mindre 
präglade av normalvetenskapliga pussellösningar – till förfång för kunskapen om vilket slags sam-
hälle vi lever i och vart det är på väg. Exemplen på detta grepp är legio. Den svenska välfärdsstaten 
utgör en sådan – ofta bedräglig – bakgrund. Ty kan man fortfarande betrakta Sverige som en 
klassisk skandinavisk välfärdsstat efter decennier av urholkning av socialförsäkringarna och alltfler 
repressiva inslag i hanteringen av flera klientgrupper? Förtjänar inte det tilltänkta undersöknings-
objektet här i stället för en anakronistisk bakgrund – mer 1970- än 2020-tal – att placeras mitt i en 
pågående process? 

Förvisso handlar all samhällsvetenskap på något sätt om samhället. Men det innebär ingen 
automatisk garanti för att få ett svar på samtidens kritiska frågor om vad det är för samhälle vi lever 
i och vart det är på väg med oss. Tvärtom ankommer det på oss som samhällsforskare att ta spjärn 
mot specialiseringen och rikta blicken mot samhället och de krafter som omdanar det: C.W. Mills 
löfte är alltjämt oinfriat. Uppgiften är inte lätt, men forskarmödan värd.
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Patrik Aspers:  
Att kasta sig till Uppsala -  
en ref lekterande sociologisk analys av ett 
fall

Mitt korta bidrag handlar om sociologi i praktiken, inte minst om handling, institutioner och orga-
nisation. Det utgör en sociologisk analys baserat på tanken att strukturer är den främsta förklaring-
en av mänskligt beteende, men att de inte kan förklara allt. Med denna tes som utgångspunkt vill 
jag ge ett högst personligt färgat, och kring Uppsalasociologen centrerat, bidrag till förståelsen av 
akademiska institutioner, utan att gå in på detaljer. Men trots detta tror jag mig kunna dra några 
slutsatser som äger generell tillämpbarhet. Jag kommer att luta mig mot den långa, informativa och 
intressanta texten som Gunhild Hammarström skrivit om Uppsalasociologin. 

Egentligen hade Uppsala varit det naturliga valet för någon från Gävle. Men det är genom 
forskningen känt att barn från hem utan studiebakgrund saknar kunskap om olika universitets 
status. Så, utan att ha en aning om universitetens kvalitet valde jag istället att flytta till Stockholm, 
vilket gjorde att jag hann resa förbi Uppsala många gånger på väg mellan mitt gamla och nya hem. 

På grund av att jag relativt snabbt under studietiden i nationalekonomi blev övertygad om den 
ekonomiska människan som grund för ett vetenskapligt paradigm, en lärdom jag förvärvade hos 
mina lärare vid SU, bland annat Assar Lindbeck och Mats Persson, hamnade jag i sociologin. Efter 
att kommit in på forskarutbildningen i sociologi, och haft förmånen att ha lärare som Harrison 
White, Aage Sörensen, Peter Hedström, Göran Ahrne och min handledare Richard Swedberg, var 
jag och de andra som läste sociologi under 90-talet mycket väl rustade för en karriär. Det råder nog 
ingen tvekan om att sociologin i Stockholm under 90-talet var den bästa miljö som funnits för att 
vara doktorand i Sverige. Men inget av detta visste jag något om när jag började i Stockholm, det 
vara bara tillfällighetens tur som gav mig denna grund.

Vad visste man då om Sociologen i Uppsala i Stockholm som doktorand? Inte så mycket, även 
om det fanns kontakter mellan lärosätena. När jag själv började bli kvalificerad för att söka en 
professur passade Uppsalautlysningen synnerligen väl. Jag hade tidigare fått uppleva City-univer-
sitetets firande av 50 år med sociologin i Sverige (1997), vilket jag tror Hans Zetterberg initierade, 
och då skakat hand med Torgny Segerstedt. Så på så sätt hade jag kontakten med inte bara 
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Uppsalasociologins start, utan även med starten av den svenska sociologin. Men Hedda Ekerwald 
och Mats Franzen var nog egentligen de enda fast anställda uppsalasociologer som då verkade som 
jag verligen kände till, då de brukade komma till Sociologförbundets årsmöten. Ulf Himmelstrand 
hade jag hört på ett seminarium och likaså Ron Eyerman, och Vessela Misheva kände jag till, efter- 
som vi arbetade i Sociologförbundet tillsammans. Jukka Gronow kom jag att ha viss kontakt med 
då vi forskningsmässigt befann oss i samma universum. När jag väl fick professuren i Uppsala, och 
förmånen att överta stolen som Segerstedt haft, var det förstås en stor förändring för mig. Jag kom 
på så vis att få den äldsta stolen i Sverige, och en som inte så många andra haft, men bland dem 
intressant nog min lärare, och sedermera rumskamrat på SCORE, Göran Ahrne.

Det var många inte minst i Stockholm som, utan att jag frågade, undrade ”skall du verkligen 
ta den tjänsten?”. Ryktet om Uppsalasociologin var sedan många år allt annat än positivt utanför 
Uppsala. En sa ”It is a rotten faculty”, och en annan menade att allt gått utför i Uppsala sedan 
Segerstedt. Man talade om kaos och att folk sprang och skrek i korridorerna. Jag skaffade mig en 
hel del information innan jag beslutade mig, och fick reda på att ekonomin var dålig. Innan jag 
accepterade erbjudandet frågade jag om det fanns risk att fakulteten skulle lägga ned institutionen 
men fick ett nekande svar; det skulle varken varit oväntat eller felaktigt, givet hur det hade sett ut 
och hur det fortfarande såg ut då jag tillträdde. Men likväl, emotionellt hade jag redan bestämt mig 
för Uppsala.  

En bild utifrån en institution är förstås inte mer än just det. Alla i Uppsala jag träffade var mycket 
vänliga och tillmötesgående. Jag kom snabbt att trivas med kollegorna. Även om jag nog aldrig haft 
det så bra och aldrig varit så bortskämd som forskare som den tid jag var vid Max Planck-institutet 
i Köln, trivdes jag utmärkt. Som en institution fanns det dock problem i Uppsala. 

De flesta anställda hade disputerat i Uppsala och några hade varit där sedan jag föddes. Det var 
stundtals skrämmande att bevittna hur man handlade och tänkte, med exempel tillsättande av 
tjänster för namngivna individer, icke-vetenskapliga principer för antagning och tilldelning av 
doktorander till handledare, stundtals låg kvalitet och liten forskningsproduktion, samt flera per-
soner som knappt undervisade medan andra drog stora lass. Gunhild skriver att de sakkunniga för 
utlåtande och tillsättande av tjänster långt in på 1980-talet var interna. I praktiken är detta ett sätt 
att skapa beroende och tacksamhet, samt att skapa missnöje inom en grupp. Detta förfarande kan 
nog vara en del av förklaringen till problemen som uppsalainstitutionen har haft. Ett annat är nog 
det som enligt Gunhild Stig Strömholm påpekade vid sitt rektorsbesök, nämligen att med för  
mycket av olika specialinriktningar så finns en överhängande risk att utvecklingen av disciplinen 
och institutionens kärna negligeras. I samband med att jag anställdes hördes också tankar från 
högre ort om att ämnet borde stärkas.

Jag blev nästan direkt prefekt och strukturellt var det nog helt nödvändigt att någon ”utifrån” 
tog över och genomdrev det som måste ske. I Gunhilds text omnämns hur väl det sågs att Ron 
Eyerman kom utifrån och tillträdde professuren i sociologi, och även jag åtnjöt den fördelen. Man 
kan nog säga att följande gäller för en professorstillsättning: om en intern kandidat får en professur 
blir endast den personen glad; om en extern kandidat tilldelas tjänsten blir alla glada utom den 
eller de interna kandidat(er) som inte fick tjänsten. Vinsterna för en institution med att ha interna 
kandidater är som jag ser det ringa. Det var viktigt att det redan innan jag kommit fanns ledande 
forskare som anställts med olika erfarenheter och tankar. Det var nog först när Sandra Torres, Ra-
fael Lindqvist plus en ytterligare var där som det fanns tillräckligt många för att kunna ”se” situa- 
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tionen tillräckligt mycket från utsidan för att möjliggöra en förändring. Det skall dock sägas att det 
sällan var något motstånd mot de förändringar som gjordes, istället uppfattade jag ett stöd och en i 
grunden positiv anda. 

Hur skall man då se på en situation som den i Uppsala runt 2012 och hur ändringar skedde? 
Strukturalister ser lösningar i formella beslut, vilka ändrar villkoren för individuellt handlande; 
besluten måste dock grundas i en kollegial process. Men kollegialitet är inte demokrati. Kollegial-
itet inom akademin är att de som både kan kräva och ta ansvar för helheten lyssnar till alla, även 
dem som senare inte behöver ta ansvar för beslutet (som Luhmann skriver om), men till syvende og 
sidst fattar beslutet i endräkt. Som jag ser det är därför ett starkt professorkollegium det viktigaste 
för en institution, man skall i princip inte gå till omröstning om saker och ting. Prefekten är idealt 
primus inter pares bland professorer. I den ideala världen har man som professor uppnått vad som 
formellt uppnås kan inom akademin och intresset är därför i mindre grad orienterat mot den 
direkta egna vinningen än dem som inte nått denna position. Uttryckt annorlunda, som professor 
förväntas man ta ansvar för helheten och om man utvärderar professorer också för deras bidrag till 
helheten ökar chansen ytterligare att man kan få professorer att ta ansvar för denna helhet. Den 
första förutsättningen är dock att kollegiet ges ansvaret för helheten. Det bör inte ligga enbart på 
prefekten.  

Med strukturella glasögon ser vi problem, också i form av beteende, i första hand som en kon-
sekvens av villkoren i form av strukturer, i andra hand som ett resultat av kultur, och endast i tredje 
hand som ett resultat av individuella egenskaper. Livet levs dock inte som struktur. Som prefekt var 
jag mycket glad att få arbeta med Kerstin Rathsman och senare Sandra Torres, vilka var biträdande 
och ställföreträdande prefekter under min tid. Men viktigast av allt är att vi tillsammans i lednings-
gruppen, professorskollegiet, men framförallt som en institution, kunde genomföra förändringar 
med syfte att bli en normal institution med forskningsfokus. Också här kunde den strukturella 
analysen visa sig stämma: de flesta var i grunden positiva till förändring och institutionen lyckades 
på några år vända sig själv. Thomas Kuhns lära om hur demografin har en naturlig effekt på forsk-
ningssamhällets tröghet och hur förändring sker visade sig dock också ha förklaringsvärde. Det 
märktes efter några år med nyanställningar att det som någon sa ”sitter i väggarna” på en av krisdag 
för institutionen iscensatt av Uppsala universitets HR-avdelning 2012, mycket tydligt försvann i 
samband med en rad pensionsavgångar. Man får nog inse att strukturer kan ändra mycket, men som 
förklaring räcker det inte hela vägen; kultur och även den individuella nivån spelar roll. 

Går det att dra några mer generella insikter av att komma som ny till en miljö? Som etnograf 
talar man ofta om ”first impression”. Då tänker man på att man som en slags tabula rasa kan 
registrera vad som sker med en naiv blick, vilken dock snabbt tynar bort. Av det skälet skall man 
noga skriva fältanteckningar och börja analysen tidigt. Det som man mindre ofta skriver om är 
den känsla av komma till en ny miljö och den enorma energikick det kan leda till. Att försätta sig 
i en situation i vilken man måste lära nytt, tvinga sig att förhålla sig till det, och finna en ny roll 
är en utmaning. Men denna kastadhet är också den strukturella betingelsen för att utvecklas som 
människa och forskare. 

Om det är något jag lärt mig som jag menar ha generell tillämpbarhet, och som bör eftersträvas 
inom akademin, är det att vi inte skall låta forskare vara kvar på en och samma institution hela 
sina liv. Institutioner är organisationer som förvisso är del av fakultet och universitet. Vi borde än 
starkare uppmuntra rörelse av akademiker mellan institutioner. Den andra sidan av saken är att 
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rörlighet faktiskt är en möjlighet också för individen. Det är kanske för långtgående att tala om 
ett existentiellt ansvar, men det är närmast ett intellektuellt ansvar att antingen själv kasta sig, eller 
låta sig bli kastad, in i en ny strukturell situation. Genom att kasta mig in i Uppsalasociologin, och 
att bli inkastad, kom jag själv att omvärdera min roll som sociolog, något för vilket jag har många i 
Uppsala att tacka.  
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Sandra Torres:  
Becoming a sociologist while navigating  
disciplinary ‘Others’ 

The process of deciding how to tackle the task of contributing a chapter to our department’s history 
was, without a doubt, one of the most laborious, time consuming and anxiety driven writing tasks 
I have been given. Those who know me know that writing is not something I struggle with so it 
seems important to state that it was not the actual writing that was challenging. Striking the right 
tone was, however, a daunting process. I was originally asked to write about the history of the soci-
ology of aging tradition that has been part of this department’s research profile for many decades. 
The tradition started in 1976, when the late Lars Tornstam initiated the first academic courses in 
gerontology at Uppsala university and, together with a group of researchers, launched a series of 
research projects on aging and old age a couple of years later. Thus, the sociology of aging tradition 
is one of those so called ‘bindestreckssociologier’ (or as I referred to them ‘sociologies ofs’), with 
which many (especially abroad) associate the Department of Sociology in Uppsala. 

It was, however, when the Swedish government decided to establish three chairs in the study of 
aging and old age in universities around Sweden in 1990, that this tradition formally began to take 
shape in this Department. My old PhD supervisor, the late Lars Tornstam, held the first ‘lärostol i 
sociologi, särskilt socialgerontologi’ until his retirement in 2010. That is the chair that I now hold. 
As sociologies-ofs-traditions go, this distinctively ‘uppsaliensisk’ approach to social gerontology has 
always been globally recognized as a scholarly innovative one even if it did not seem to be much 
valued while I was a doctoral student between 1996 and 2001. Lars formulated, and empirically 
tested, a theory that revolutionized the way in which scholars around the world think about aging 
and old age (i.e. the theory of gerotranscendence), which is why wherever I am in the world there is 
always somebody that asks: doesn’t gerotranscendence come from Uppsala/ Sweden (or isn’t there 
that Tornstam comes from)?  Unfortunately, during my time as a PhD student, our beloved Lars 
seemed to be perceived as a divisive figure, and therefore a person whose scholarly legacy would 
be very difficult to describe in a book such as this one. If I were to write about him for Swedish 
sociologists, few would know whom I am referring to. If I instead were to write about his legacy 
for social gerontologists (not just sociologists of aging) from outside our national borders I would 
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not be able to do justice to the contributions he made to change the way scholars of aging think 
about this part of the life course. It is because of this that I found the task of writing a historical 
exposé of this tradition overwhelming in more ways that I can describe. The task paralyzed me, in 
fact, for a full year, which is why I was relieved to find out that some of the contributions that were 
scheduled to be published in this book were personal reflections on academic journeys, contribu-
tions to the Department and/or contributions to Swedish sociology. The following is therefore a 
brief history of how I became a globetrotting sociologist while navigating disciplinary ‘Others’, an 
‘odd’ institutional setting, different universities, and the global scientific community that is social 
gerontology. My sources this time are the many personal diaries I have kept through the years, and 
the numerous entries I have made about my experiences in this department during the twenty-five 
years that it has played a role in my scholarly life. 

Before the sociological imagination seed had been planted

In order to contextualize my experiences it seems important to note that I came to Sweden in the 
early 1990’s after having been awarded a bachelors (and masters) degree in psychology and media 
communications from New York University. Worth noting is that I write masters in parenthesis 
because I did not actually get that degree. My dear mother was terminally ill at the time so she 
ended up falling behind on my tuition fees while trying to cover the astronomical costs of cancer 
treatment in the US. That was one of the many injustices I witnessed while growing up as a privile-
ged child surrounded by people who looked like me but did not have the socio-economic advan-
tages that I took for granted. Looking back I can clearly see that my mother’s poor health, and the 
stress that health care costs caused us for a few years, was pivotal in planting the seed that became 
my sociological imagination. 

In order to make sure we are all clear on where my journey as a sociologist starts it must be 
stated that back in the late 80’s, which is when I went to college back home, I had no idea what 
sociology was. My imagination has, however, always been characterized by the insatiable inquis-
itiveness for which sociologists are known. Early on in life I knew, for example, that the so called 
‘American dream’ was not all that dreamy for all, and that our constitution did not include all of us 
when it boasted with the famous phrase: We the people. I think I was about seven or eight years old 
when I asked my mother who it was that our founding fathers were thinking of when they used 
that iconic phrase. The country I grew up in, did not namely seem to regard everyone as part of the 
‘we’ that made up ‘the people’. 

I came to Sweden in my early 20’s in the midst of mourning the loss of my mother because I 
had a long-distance relationship with an unknown Swedish actor that was part of the ensemble at 
the (Swedish) Royal Dramatic Theater that toured with Ingmar Bergman at the time. Originally, 
we had decided that he would move to New York, but once my mom had passed away, we changed 
our plans and I settled in Uppsala instead. Culture-shock became my everyday reality to say the 
very least.  But since I was ready for an adventure and felt Sweden would offer me a chance to 
experience a completely different way of life, I savored the opportunity to move to Europe. Back 
then, I knew nothing about welfare states and/or universal health care coverage, I just knew that 
the so called democracy I pledged allegiance to, was not the land of the free that my fellow Ameri-
cans made it out to be. Of interest is perhaps that all through college I worked at Madison Square 
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Garden (MSG) as part of their Guest & VIP services team and had Trump as the VIP client 
whom I most often catered to. Back then, he was an up-and-coming real estate tycoon in NYC, 
(not the former POTUS most people around the world now know him as). But let me tell you, he 
was already displaying all the seditionist qualities for which he will be remembered. My gut feeling 
while working for him was always: psychology may explain what I am witnessing while watching 
him interact with his business partners but there has got to be another – more imaginative and 
societally-relevant way – to make sense of what I am witnessing. One of my girlfriends remem-
bers that I once said that working for him was the best crash course in psychopathology I ever 
took! Little did I know that sociology would offer me the tools needed to frame the incongruent 
experiences I brought with me to Sweden into a coherent whole that made sense not only at the 
micro-level but also at the macro one as well. 

Most of my college friends back then coveted the fact that I worked part-time in the celebrity 
packed MSG (I got to watch concerts, NBA ball games and NHL hockey almost every night so 
they all thought it was the greatest workplace on earth). Since I am not prone to being star struck, 
I did not care much for any of those things. However, because of the financial situation in which 
my mom and I were due to the extortionate costs of her care, I appreciated the generous hourly 
paid rate I received while working at MSG. And so I left the States with raw experiences of what 
inequalities felt like even though I was, by all means, privileged. Needless to say, I left with the kind 
of experiences that ignite most sociologists’ social pathos. 

Navigating a disciplinary ‘Other’ as an ‘Other’

I arrived in Sweden in the early 1990’s with a personal history that most could not grasp. I was 
raised as an only child by a single mother around rainbow families in what most definitely could 
be described as a fortunate set of circumstances as far as social and cultural capital was concerned. 
Thus, I did not fit the West Side story picture with which my new surroundings associated my last 
name. Few of the people I met when I first arrived in Uppsala had been to the US, let alone New 
York. Most had lived what is often referred to as ‘Svensson liv’ and mine did not resemble anything 
they had ever encountered. I did not enjoy walks in nature, I had never seen a cow or pig up close. 
I was not on a first name basis with flora or fauna. I was into opera (and rap!) rather than the rock 
band Imperiet and so on and so forth. Nothing I had experienced before arriving in Sweden had 
prepared me for what life was going to be like in this country. I was doomed to be ‘the Other’ from 
the get-go! 

Before I arrived in Sweden I had volunteered as a research assistant in the Media and Com-
munications Department of NYU coding newspaper articles on racial tension. I started, in short, 
my academic journey back in the States submerged in the discipline that is psychology and ended 
immersed in media and communications as well as gender studies. I also left the States being fully 
trained as far as research design and academic writing was concerned after having been exposed 
(albeit briefly!) to scholars’ way of life. When I arrived in Sweden, I thought long and hard about 
my next academic step. I knew I wanted to get a masters degree but was no longer certain that 
psychology was the disciplinary ‘us’ that suited me. Thus, I decided to enroll in social psychology 
courses at the Department of Sociology, Uppsala University. About six or seven months after I had 
done so, I was asked to have a ‘fika’ with Prof. Jan Trost (a world re-known family sociologist and 
social interactionist). I knew there were people back home who held him in good esteem so I glad-
ly accepted. He had noted that my take-homes read slightly different from my peers’ and wanted to 
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get a sense of whom I was, where I came from and where I was heading. Back then, there were just 
a handful of non-Swedes at the undergraduate level so I stood out in more ways than I understood 
at first. After a long chat with Jan, he candidly said something along the lines of (and this too is an 
entry from my diary which is why I am using quotation marks): “Well, you are formally qualified 
to apply for our PhD program, but let me be as blunt as you New Yorkers tend to be, our system 
is not the meritocracy it claims to be, and as a foreigner with a degree from a reknown university 
that most of my colleagues do not recognize as such, you have little chance of getting into our PhD 
program.” To which I replied something along the lines of: “Well that is perfectly fine, sir, I have 
never thought I would jump straight into the PhD program since I want to re-do the undergradu-
ate and master levels again so that I can fine tune my Swedish.” 

To be perfectly honest, getting a PhD in an obscure discipline like sociology didn’t make sense 
to me since I assumed I would have to pay for my education, and had no idea that I could get 
paid for getting this next degree.  I knew, however, that Jan would be able to mentor me in ways 
I sensed I needed. He had been a visiting professor at various American universities and could 
therefore understand (and explain) the things that seem odd to me about Sweden and Swedes. Our 
conversations covered all sorts of aspects of Swedish life: from what ‘lagom’ means to why ‘jantelagen’ 
is such an important compass in this part of the world. Thus, although I know I have never mastered 
any one of these things, I am forever indebted to Jan for helping me understand what was expected 
of me in this hard to decipher micro-cosmos that is Sweden. 

When time came to decide what the topic for my C/D level thesis in social psychology would 
be, I opted to focus on policy at the intersection of migration and aging; which is why I decided to 
ask Lars to supervise that thesis. Establishing contact with him was not easy. Contrary to Jan, who 
was thrilled to meet undergraduates and was always intrigued by people’s life stories, Lars did not 
ask me a single question. Instead, after he allowed me to briefly introduce myself, he proceeded to 
state that he did not supervise students at my level since he and his colleagues were establishing a 
new research profile in the Department and could not focus on undergraduates. But, because I am 
not easily disheartened, I continued to e-mail my thesis ideas to him, and left project proposals, 
Gantt-charts and detailed publication plans in his mailbox. Suffice it to say that he ended up being 
intrigued by what he referred to as my “professional researcher behavior”, which lead him to super- 
vise my C/D level thesis. When we started working together I made clear that I did not want to 
just pass the thesis, I wanted to craft a piece of work that would secure me a spot in the Depart-
ment’s PhD program. In 1996 I received the acceptance letter to the program and discovered that 
it was not in social psychology but in sociology. Thus, once again I was about to start a journey in 
which I needed to navigate a disciplinary ‘Other’.

Suffice it to say that I spent the short visit I made back home that summer interviewing profes-
sors in sociology, gender studies and media and communications whom I had gotten to know as an 
undergraduate at NYU about what they deemed to be a must-have-read-syllabus for a well-round 
ed sociologist15. Thus, that summer I read the usual suspects (i.e. Marx, Weber and Durkheim), 
as well as work by Comte, Spencer, Du Bois, Parsons, Pareto and Adams, who none of my PhD 
program peers ended up knowing anything about (imagine my shock when I noted that what 

15  If I were to be a typical American I would be name dropping now, but Jan taught me well and so in his honor, I will refrain from 
divulging who they are since it could be deemed to be one of those jantelag taboos that one should not make after close to thirty years in 
Sweden.
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American sociologists deemed to be a must-read was most definitely not part of my Swedish peers’ 
sociological imagination). During my time as an undergraduate in social psychology at the Depart-
ment I had read Mead, Cooley, Simmel, Berger & Luckman and Bourdieu to name but a few so I 
did not feel too much like a fish out of its pond. I did, however, feel that I had enrolled in a PhD 
program I couldn’t quite wrap my head around, and my diaries are filled with the phrase: “the ‘odd’ 
institutional setting responsible for my PhD training in sociology” during the 1996 and 2001 peri-
od that I was a doctoral student at this department.

Navigating an ‘odd’ institutional setting

Back then, the Department did not resemble the institutional settings I was accustomed to while at 
NYU. One of the first things that struck me as ‘odd’ about my new workplace16 was that few of my 
senior colleagues seem to live by the ‘publish or perish’ motto. I remember so vividly when I got my 
very first article accepted for publication in Ageing & Society17 in 1998 and shared the news with 
some of my colleagues over an afternoon ‘fika’. Although several of my most senior colleagues were 
there, I ended up being interrogated about everything that is common knowledge about the anony-
mous peer-reviewed process of a reputed international journal. Back then, there were some senior 
members of staff that regularly published internationally ( Jan Trost, Lars Tornstam, and Tom 
Burns were, of course, amongst them) but for some reason the ‘publish or perish’ mentality was just 
not part of the Department’s DNA back then. When the vast majority of senior colleagues talked 
about their publications they refer to the books and book chapter in Swedish, and since Sweden is 
such a tiny country, I just couldn’t understand why one would want to publish in outlets that did 
not submit one’s work to the anonymous peer-reviewed process.

Another thing that struck me as odd about the Department was that relatively few people 
attended international conferences. Thus, I felt odd because I attended several of them a year and 
was determined to establish networks in North America, an array of European countries, and in 
Asia. From the very start, I considered the global scientific communities in social gerontology and 
the sociology of aging to be my tribes. My supervisor was, as already mentioned, a world re-known 
social gerontologist who trained the PhD students he supervised to regard the world as their scien-
tific community, rather than Sweden and/or the rest of the Nordic countries. During the five years 
I was a PhD candidate I presented my work at 17 different conferences while being enrolled in a 
program where most of my fellow doctoral students seldom travelled. Thus, not only did I find the 
‘local’ orientation of my peers ill equipped for the globalized world that was the academia I knew, I 
am also sure I was perceived as being very strange because I did not regard neither Sweden nor the 
Nordic countries as my intellectual playground.  In light of all of this, it is not at all strange that 
I was asked to represent Sweden in one of the European Science Foundation’s Research Networks 
a year prior to my PhD defense. What I found strange, however, was that almost nobody at the 
Department knew what ESF was.  

16  I was fortunate enough to land a doctoral position from the get go so I didn’t just enroll in the program and became a student, I was a 
junior member of staff from the very beginning, which of course made an ‘Other’ amongst many of my peers who were at that time struggling 
on stipends or student loans.
17  In terms of coming full circle, this happens to be the Cambridge University Press journal that I was just recruited to be the Edi-
tor-in-Chief for.
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Something else I found ‘odd’ during this period was that our research group was deemed to be 
threatening for reasons I never understood. My supervisor led The Social Gerontology Group for 
those of us who specialized in aging and old age. Our group looked just like the melting pot that I 
came from and was run like the North American research groups I was accustomed to (except for 
the fact that we did not co-author papers since we were all encouraged to work on our own publi-
cations). Thus, once a week – under Lars’ leadership – Gunhild Hammarström, Marianne Winqvist, 
Peter Öberg (Finland), Fereshteh Ahmadi (Iran), Fern Scott (Canada), Torbjörn Bildtgård, Sang-
Hoon Ahn (South Korea), Karatu Kiemo (Kenya) and I (USA) met to discuss drafts of manu-
scripts we were working on and intended to submit to peer reviewed journals in English. And yes, 
our group did not welcome non-members since we only discussed work in progress which was 
going to be sent to international peer-reviewed journals and we did not want it to be circulated but 
that in and by itself did not seem to me like a viable reason to regard us as ‘the Other’. 

I would never forget a conversation I had with a colleague who tried to explain to me (with 
the so called ‘glimten i ögat!’) why it was that our research group was not part of the mainstream 
of the Department back then. In a diary entry from 1998 I wrote: "Today I had lunch with X who 
explained to me that it was not only that our group looked like a poster for the United Colors of 
Benetton, it was also that we did not orient ourselves toward neither Swedish nor Nordic sociology 
and were just too production oriented /…/ If my memory serves me well (and boy do I wish I had 
tape recorded this!), he went on to say something along the lines of: you have to understand Sandra 
that well respected Swedish sociologists do more thinking than writing /…/ they would rather 
spend hours discussing the classics than crafting a paper for publication….when you take all of 
that into account, I am sure you understand why it is that you guys seem a bit strange to the rest of 
us….and as Lars always says, you are all social gerontologists so you are not even sociologists in the 
true sense of the word, you guys are what we call ‘bindestreck-sociologer’."

Thank God, I was by then beginning to establish a friendship with the other American we had 
in the program, who questioned the statement above as a fair description of Swedish sociology. She 
had originally arrived in Sweden as an exchange student in the international program at the Depart- 
ment of Sociology at Stockholm University, and had therefore a network of Nordic sociologists as 
well as Swedish ones with whom she collaborated. I remember so well how she adamantly declared 
that X was talking nonsense, and that I should not form an impression of Swedish sociology based 
on this extremely narrow interpretation of it. 

My journey as a PhD Candidate in this department was therefore quite schizophrenic for lack 
of a better word. On the one hand I was supervised by a demanding and intellectually constructive 
supervisor who prepared me well for both the anonymous peer review system, and the ‘publish or 
perish’ approach to scholarship. On the other hand, most (not all!) of the colleagues that did not 
belong to our research group acted in ways that seemed odd to me most of the time. Needless to 
say, I did not find intellectual kindred spirits outside of our group. This is one of the many reasons 
why I was elated when three different universities (Karolinska institutet, Mälardalen University 
and University of Gävle) started to headhunt me close to seven months before I defended my 
dissertation. Thus, as soon as I defended in 2001 I left, and must admit to being more than ready 
to meet new disciplinary ‘Others’. Being the ‘Other’ and having disciplinary ‘Others’ was no longer 
something I struggled with. It was something I had embraced since both of these things turned out 
to shape the kind of scholar I wanted to become. 
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Navigating different universities

Except for a short period of time when I worked at the Department with my former research group 
colleague – Prof. Gunhild Hammarström – on a project funded by the Swedish Research Council, 
I spent the next ten years as a Senior Lecturer in Sociology at Mälardalen University, a FLARE 
(i.e. Future Leader of Aging Research in Europe) Researcher at one of the two national Centers 
of Excellence for aging research in Sweden (Linköping University), a Visiting Professor at King’s 
College London’s Institute of Gerontology & Institute for the Study of Public Policy, and as an 
Adjunct Professor in Rehabilitation and Aging (Professor II) at Oslo University College. The year 
before I was recruited to the professorship and chair I now hold, I was Professor of Social Work at 
Mälardalen University and led the team that managed to secure the rights to award the undergra-
duate degree in that discipline. 

Thus, in ten years, I had the privilege to be intellectually immersed in five disciplinary settings, 
four universities, and three countries. It was during this period that I became the kind of sociologist 
I would have loved to be trained as when doing my PhD. And even though I did not just have 
appointments in sociology during this time, I had become an integral part of the global community 
of sociologists that collaborate under the umbrella of ISA’s RC-11 (a group I preside over at the 
moment). Ethnicity and race scholars were also becoming part of my circles since they had by then 
discovered that old age needed to become part of their agenda. My work has almost always tried to 
contribute to addressing research problems generated by those two intersections, and so my sociolog-
ical imagination flourished, and with it grew the sense that I was not just a social gerontologist but 
also a sociologist.

Returning to my alma mater: the period between 2010 and 2020

As the only contributor to this book who is an active member of the tenure staff of the Department 
at the moment, I know I should abstain from writing this section since it is the next generation 
who will decide what this period will be known for. But since ‘jantelagen’ is not part of my DNA,  
I will write a few words about my fondest memories from the first ten years in my new role.  When 
I agreed to re-join the Department back in 2010 I knew I did not want to solely prioritize the chair 
of social gerontology part of my responsibilities. That was what my predecessor had done while 
I was a doctoral student, and although incredibly successful in establishing the ‘uppsaliensiska’ 
sociology of aging tradition for which this department has been known amongst social gerontolo-
gists around the world, I did not think that the Department needed to re-establish that tradition. 
Instead, my ten-year strategy included creating an intellectually challenging environment for a new 
generation of ‘uppsaliensiska’ sociologists. 

Thus, the first thing I agreed to do was to oversee the preparatory work necessary to undergo 
the international panel evaluation that Uppsala University regularly submits its departments to 
(i.e. the KoF2011). Together with Michael Allvin and Helena Olsson, I crafted the booklet that 
described our research environment back then. Instead of focusing on what was deemed to be the 
mainstream in the Department, we brought attention to the so called periphery; a periphery that 
was far more research active in their respective sociology ofs than the mainstream seemed willing 
to accept. That strategy allowed us to expose both the strengths and weaknesses of our research 
environment. The work I did behind the scenes after we received our evaluation ended up securing 
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funding from the Faculty of Social Sciences to establish the four research groups for which the 
Department is now known for, the Welfare Research Group, the Uppsala Laboratory of Economic 
Sociology, the Cultural Matters Group (CMG), and EMOJI (Emotions, Justice and Interaction). 

Rafael Lindqvist (who was back then also – just like me - a newly recruited professor with a chair) 
and I established the Welfare Research Group in 2012; a group that has from the very beginning 
(and at least to this date) brought together the largest number of established senior and emerging 
scholars in our Department. When Rafael retired, Prof. Hannah Bradby joined me in leading the 
group. In 2020 when I took on the role of Head of Department, I left the leadership of the group 
entirely in Hannah’s hands, being confident that she will continue to lead this intellectually vibrant 
research community and will nurture not only a new generation of sociologists but also a new 
generation of scholars in social work. 

Patrik Aspers joined us as chair professor in 2012 and for the first time (at least during the time 
I have known the Department) the three professors with chairs shared a vision of where the Depart-
ment needed to head and how we would get there. Our minds were set in transitioning from the 
teaching-first-mentality that was the norm to the research-first-identity for which the three of us 
were known. Thus, when Patrik took over as Head of Department, he slowly but surely implemented 
our shared vision of where the Department needed to head. As Director of Doctoral Studies, and 
thanks to the caring and steady leadership for which he is known, Rafael crafted a series of routines 
that changed the coursework in our PhD program, as well as the expectations we had on both our 
PhD supervisors, and our doctoral students. Amongst the things I am most proud of (since men-
torship is one of my passions) is the fact that I designed the kind of introduction course I wished 
the Department had offered when I was a PhD student; a course that raises awareness not only 
about the craft of research but also the everyday skills that academics need. 

From the very first day that I arrived back in Uppsala in August 2010, I turned my focus to the 
social work program which had received several unflattering evaluations and needed some revisions. 
I also started from the very beginning arguing – at various levels – that Uppsala University could 
not afford focusing solely on the teaching-intensive side of the program. After all, Uppsala prides 
itself on being a research-oriented university and so it made no sense to have just an undergraduate 
program in social work. As Deputy Head of Department, I worked hard to secure the university 
funding necessary to establish a center in social work, the Chair in Social Work as well as the masters 
and PhD program in that discipline. With Rafael’s help – who had held professorships in social 
work prior to coming to Uppsala – and with the help of our networks of policy makers and practi-
tioners in the region we were able to realize the dream that Prof. Elisabet Näsman had nurtured for 
a long time. For years, she had worked tirelessly to establish social work as a research discipline, and 
not just a teaching space for the sociologists in our Department that shared an interest in social 
work practice. It took us close to nine years to manage it but our Department now houses not only 
our old discipline – sociology – but also Uppsala University’s Centre for Social Work (Cesar). Thus, 
as we celebrate our Department’s 75-year-old history, we are witnessing how the much younger 
discipline that is social work is thriving while growing its own roots in the ‘uppsaliensiska’ soil. 

As I bring this text to an end, I am grateful for the fact that over the past few years we have slowly 
but surely moved from good to great (or at least back to a place where greatness is again achievable). 
When I read the various contributions to this book that other colleagues have made and look back at 
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my own experiences of this ‘odd’ department over the 25 years, I am struck at the life course of this 
intellectual fortress. The impression I get is namely that this was a great Department when it was 
first established. As such, it put Swedish sociology on the map during its childhood, teenage years 
and early adulthood. When I first joined it as a doctoral student, it seemed to have been going 
through a middle age crisis, but at the moment it is without a doubt flourishing as it enters the 
fourth age.
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Johan Fagerberg:  
Identitet, forskning och löpning:  
En löpares erfarenheter från  
forskarutbildningen

Jag började som doktorand på Centrum för socialt arbete (Cesar) på Sociologiska institutionen 
hösten 2018. Det var under socionomutbildningen, och främst under skrivandet av c-uppsatsen, som 
jag hade fått upp ögonen för forskning. Nöjet med den vetenskapliga praktiken, i kombination med 
att få vistas med personer med liknande intressen fick mig att ställa in siktet på att bli doktorand. 
En annan, mer praktisk anledning att jag sökte mig till forskarutbildningen var lämpligheten att 
kombinera doktorandstudierna med en elitsatsning på löpning. Mina främsta idrottsliga meriter vid 
det laget var, och är fortfarande i skrivande stund, en femteplats på Lidingöloppets tremil och en 
femteplats på terräng-SM. Sedan jag började doktorera har jag fortsatt att träna med mål att få 
representera landslaget på någon av de längre distanserna, från 10 000m till maraton eller terräng-
löpning. 

Både forskarutbildningen och löparkarriären är identitetsformande projekt. Med det menar jag 
att båda projekten tenderar att vara betydelsefulla för ens självuppfattning, samt att de kommer med 
förväntningar från omgivningen på ens handlande (Vryan, Adler & Adler, 2003). Från den syn-
vinkeln kräver båda projekten en grad av identitetsarbete (Kärreman, 2003), det vill säga ett engage-
mang och en ansträngning för att leva upp till identiteten som doktorand respektive löpare. I denna 
text reflekterar jag kring några erfarenheter från forskarutbildningen från en löpares perspektiv. Jag 
börjar med några allmänna reflektioner.

Som doktorand på Sociologiska institutionen blir man del av en mer eller mindre formell 
socialiseringsprocess. Den första terminen startade med en introduktionskurs där vi som nyantagna 
doktorander tilläts formulera och utveckla våra avhandlingsidéer, men som även fokuserade på de 
mer informella och praktiska sidorna av det akademiska arbetet. Introduktionskursen, som hölls av 
Sandra Torres, var användbar för att jag skulle kunna orientera mig i den akademiska tillvaron, som 
jag först kommit i kontakt med som student. 

En mer informell, men ändå viktig del i min personliga socialiseringsprocess som doktorand 
är kopplad till institutionens forskargrupper. Hittills har jag under forskarutbildningen främst 
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engagerat mig i Cultural Matters Group (CMG), vars aktiviteter i form av seminarier, workshops 
och internat har varit betydelsefulla för att snappa upp perspektiv på teoretiska och metodologiska 
frågor. Seminarierna med CMG har också varit viktiga lärotillfällen i hur man ger och tar emot 
kritik på ett konstruktivt sätt. Vidare försiggår socialiseringsprocessen i den rutinartade vardagen 
på institutionen, där samtal med kollegor på Cesar och Sociologen, läsning, skrivande av kurspa-
pers, genomgång av mejl, och andra saker som ett avhandlingsarbete innebär, med tiden formar en 
slags forskaridentitet (jämför Kärreman, 2003). Parallellt med denna socialiseringsprocess har jag 
försökt förhålla mig till identiteten som löpare, och nedan följer några tankar om relationen mellan 
dessa projekt. 

Löpning och skrivande som kroppsliga vanor

En fördel med att kombinera elitlöpning med forskningsarbete är att båda aktiviteterna gynnas av 
rutiner. För att träningspassen ska genomföras så smidigt som möjligt krävs att de förläggs på relativt 
fasta tider. Inte heller bör man tänka så mycket på om man ska träna, eller hur. Snarare bör löpningen 
vara en vana, något man gör utan att reflektera. Jag tror att detta även gäller för skrivande. Liksom 
löpning är skrivande till stor del en kroppslig aktivitet. Som professorn i innovation, design, och  
management Alf Rehn påpekar sker forskning inte ”i huvudet”, utan genom att tankarna bearbetas  
genom skrivande. Han manar därför till att skriva först, sedan tänka (Rehn, 2003, s. 49-51). På lik-
nande sätt är det viktiga för att utvecklas som löpare, åtminstone i stora drag, inte hur man springer, 
exempelvis avseende träningsupplägg och intervallformer, utan att man springer. 

Liksom löpning är skrivande också en kroppslig aktivitet genom att det är ansträngande och 
kräver ett långsiktigt förhållningssätt. Författaren Haruki Murakami skriver exempelvis att den kon-
centrationsförmåga och fysiska uthållighet som krävs för att skriva en roman måste tränas på samma 
sätt som de förmågor som krävs för att springa. Om man är disciplinerad nog att träna upp dessa 
förmågor blir skrivandet, liksom löpningen, en naturlig sak att göra varje dag, och det under en längre 
tid (Murakami, 2007). De kroppsliga aspekterna av löpning och skrivande yttrar sig också genom att 
det är lätt att gå över en fysisk gräns i båda aktiviteterna. Samtidigt som det är nödvändigt att utveckla 
en vana att springa varje dag för att prestera inom löpning, kan ett alltför strikt beteendemönster hin-
dra en att vara lyhörd för kroppens signaler om att den behöver återhämtning. På samma sätt är det 
lätt hänt att man försöker skriva trots kroppsliga signaler om att man behöver vila. Vid dessa tillfällen 
är det som att hjärnan inte ”svarar”, på samma sätt som man under ett träningspass eller tävling kan 
uppleva att kroppen inte svarar. 

Löpning kan vara ett sätt att bearbeta tankar. Från en pragmatisk syn på forskning, som betraktar 
forskningsprocessen som sammanvävd med livet i övrigt (Earl Rinehart, 2020), kan löpning därför 
vara en lämplig aktivitet för att komma framåt i arbetet. Här skiljer sig dock löpning på elitnivå från 
motionslöpning genom att kräva fokus. Jag kan bearbeta tankar på avhandlingen när jag springer, men 
jag försöker att inte göra det. Ibland försöker jag tänka på löpsteget och att jag springer så tekniskt 
bra som möjligt. Under hårda pass brukar jag försöka att inte tänka alls, eller på ett sätt som gör passet 
lättare att hantera mentalt (exempelvis genom att dela upp varje intervall i delmål). 

Vidare skiljer sig elitlöpning från motionslöpning genom att kräva mycket energi. Det är vanligt 
att springa upp mot 16 mil i veckan, ibland mer, och jag brukar därför inte ha så mycket energi kvar 
till annat. Från den synvinkeln är elitlöpning en lämplig sport för studier och forskning, eftersom 
kroppen får återhämtning medan man läser och skriver (Holmén, 2012). Ibland händer det dock att 
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avhandlingsarbetet tar för stort mentalt fokus. Det kan hända när man stöter på problem eller hinder 
i avhandlingsarbetet, eller när man har skrivkramp när en deadline närmar sig. Vid sådana tillfällen är 
det svårare att koppla bort arbetet under träningen, åtminstone under de lätta träningspassen. Under 
sådana perioder riskerar även återhämtningen mellan passen blir sämre eftersom det är svårt att  
koppla bort tankar på arbete i vardagen. 

Utöver dessa allmänna aspekter av att doktorera som löpare finns några som är mer specifika för 
min situation. En sådan aspekt handlar om att jag delar intresset för löpning med min handledare 
Stefan Sjöström. Handledningsträffar innebär dels diskussion om avhandlingsarbete, dels diskussion 
om träningsupplägg. Stefans och mitt gemensamma intresse för löpning har även fört med sig att vi 
har kunnat kombinera en konferensresa med deltagande i en löpartävling i Holland. Jag vann halv- 
maratonloppet, men fick genomföra segerintervjun i rullstol då jag ramlat och skrapat upp knät under 
första halvan av loppet. Relationen mellan handledare och doktorand har likheter med den mellan 
tränare och adept. Både rollen som handledare och som tränare tycks innebära en balans mellan att ge 
handfasta råd och att uppmuntra självständighet (se Salzer-Mörling, 2003). Vidare kan handledaren 
för doktoranden betraktas som en källa för struktur och fasthet i vad som upplevs som en flytande 
forskartillvaro (Gerholm, 2003). I viss mån föredrar jag en liknande tränarstil, eftersom det detaljerade  
träningsprogrammet från tränaren gör att jag själv kan fokusera på utförandet istället för tränings-
upplägget. 

Löpning och etnografisk metod 

Som långdistanslöpare är det en fördel att kunna anpassa vardagslivet efter träningen. De tankar 
jag hade om doktorandtillvaron innan jag påbörjade forskarutbildningen var att jag skulle kunna 
planera mina arbetsdagar efter träningspassen, som ofta genomförs två gånger per dag. En annan 
praktisk fördel med att doktorera parallellt med en idrottskarriär är att stora delar av arbetet kan 
bedrivas hemifrån, eftersom detta gynnar återhämtningen. Hur vardagen som forskarstudent ser ut 
varierar förstås beroende på ämne, metod och empiriskt material, vilket får konsekvenser för even-
tuella löparkarriärer. Janne Holmén, VM-nia och EM-guldmedaljör på maraton, valde delvis att 
studera och senare forska inom historiografi för att få gynnsamma förutsättningar för att träna, då 
hans empiriska material till stor del bestod av historiska läroböcker. Under avhandlingsskrivandet 
planerade han besök till arkiv och bibliotek till perioden efter genomfört maraton för att det inte 
skulle gå ut över träningen (Holmén, 2012). 

En bit in på forskarutbildningen bestämde jag mig för att studera socionomstudenters profes-
sionella socialisering med hjälp av etnografisk metod. Avhandlingsprojektet innebär att jag med delt-
agande observation följer en grupp socionomstudenter för att studera hur de under sin utbildning 
utvecklar en professionell identitet. Valet att genomföra en etnografisk studie påverkar min forskar- 
respektive löparidentitet på olika sätt. Dels känner jag igen mig i iakttagelsen att man som etnograf 
tenderar att identifiera sig med den etnografiska metoden snarare än specifika empiriska områden. 
Etnografi betraktas således inte enbart som en teknik, utan som del av ens forskaridentitet (Wellin 
& Fine, 2001). En aspekt som tilltalar mig hos den etnografiska metoden är hur man använder sig 
själv som person för att få kunskap om ett fält (Goffman, 1989). Detta relaterar på något sätt till min 
– om än främst studierelaterade – bakgrund som socionom, där relationen till klienter ofta ses som 
själva arbetsredskapet (se Sjögren, 2018).
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Samtidigt är den etnografiska erfarenheten att befinna sig i marginalen gentemot dem som man 
studerar relaterad till min upplevelse av att vara del av långdistanskulturen. Johan Asplund skrev 
en gång att löpning är en sport för antingen nervvrak eller desperados. ”Helt normala män”, skriver 
han, ”göre sig icke besvär” (Asplund, 1984, s. 53). Jag tror att Asplund ville ringa in å ena sidan den 
motivation och hårda arbete som krävs att bli en bra löpare, å andra sidan de psykologiska färdigheter 
som krävs för att hantera den smärta som tävlingsmomentet i löpning innebär. Även en löpare som 
Steve Prefontaine, vars image till stor del bestod i att framstå som orädd inför sina medtävlare, en 
”desperado” i Asplunds termer, hade svårigheter att hantera de psykologiska aspekterna av att tävla och 
träna hårt (Fitzgerald, 2015). Här vill jag understryka att jag tror det handlar om just psykologiska 
färdigheter som man kan träna upp, snarare än personliga egenskaper. Min egen förmåga att pressa 
mig på tävling har varierat under perioder. Vidare tror jag tävlande i sig är av sekundär betydelse för 
varför många springer, även på elitnivå. Snarare är det saker som att komma ut i naturen, att resa till 
tävlingar, att träffa tränings- och klubbkompisar, och känslan i kroppen efter ett pass som främst ger 
mening till tillvaron som löpare. 

Den etnografiska metoden innebär att man måste anpassa sig till sina informanters vanor och 
levnadssätt. Från ett löpningsperspektiv var därför mitt metodval riskfyllt. Samtidigt hade jag i åtanke 
att en etnografisk studie på ett socionomprogram inte skulle innebära några större avvikelser från 
mitt nuvarande levnadssätt. Då jag själv gått socionomprogrammet, och därför kunde föreställa mig 
hur vardagen som deltagande observatör i sådan miljö kan se ut, bedömde jag att studien skulle vara 
hanterbar att genomföra ur träningssynpunkt. Att kombinera deltagande observation med löpträning 
innebär dock vissa utmaningar. En sådan är att jag efter en session på fältet ofta måste iväg på efter- 
middagens träningspass. För att genomföra dessa pass på ett bra sätt krävs att de äger rum på relativt  
fasta tider och innan man blivit allt för trött efter dagens arbete. Detta gör att jag ofta behöver ren-
skriva mina fältanteckningar senare på kvällen. Efter en dags träning och arbete kan det vara svårt att 
på kvällen koncentrera sig på att återskapa dagens händelser på ett detaljerat vis, och ibland har det 
gått lättare att renskriva fältanteckningar på morgonen i utvilat skick. 

En annan utmaning med att göra deltagande observation som långdistanslöpare är relaterad till  
risken att bli sjuk. Som löpare är det vanligt att vidta vissa försiktighetsåtgärder för att undvika förkyl- 
ningar och avbrott i träningen. Det kan handla om att undvika att ta i dörrhandtag, att hålla avstånd 
till personer med förkylningssymptom och att bära med sig handsprit – beteenden som har blivit  
normaliserade i samband med Covid-19-pandemin. Det etnografiska fältarbetet på en socionomut-
bildning medförde att jag var tvungen att släppa på vissa försiktighetsprinciper. En sådan situation, 
som jag drog mig till minnes i samband med skrivandet av denna text, var när jag i början av fältarbe- 
tet blev medbjuden av studenterna till en pubrunda. Vid ett tillfälle blev jag erbjuden att smaka på en 
av studenternas dricka. Samtidigt som det innebar en risk från förkylningssynpunkt tog jag en klunk, 
eftersom gesten från studentens sida tydde på att jag började smälta in i gruppen och få förtroende 
från mina informanter (jämför Bergman Blix och Wettergren, 2015). 

När Covid-19 kom och universiteten började bedriva distansundervisning blev jag tvungen att 
anpassa fältarbetet genom att bedriva deltagande observation över nätet. Mitt deltagande med studen- 
terna begränsades till formella sammanhang som seminarier över den digitala plattformen Zoom. 
Från en löpningssynpunkt var det fördelaktigt att bedriva en mer ”netnografiskt” orienterad studie, då 
jag kunde delta på studenternas seminarier hemifrån. Identiteten som löpare fick under den perioden 
ett större spelrum. Samtidigt blev den etnografiska läroprocessen något hämmad, då jag inte i samma 
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utsträckning kunde ägna mig åt de delar av den etnografiska metoden som förutsätter ett lokalbundet 
fältarbete. I mitt fall fick jag färre möjligheter till att ”småprata” (Driessen, & Jansen, 2013) med infor-
manter, och jag fick inte längre samma inblick i den rutinartade vardagen som socionomstudent.

Dessa erfarenheter ringar in några aspekter av hur forskarutbildningen är sammanvävd med livs- 
stilen som löpare. Likt doktorerande är ambitionen att tävla löpning på svensk elitnivå något som gör 
anspråk på identiteten. Som Dan Kärreman (2003, s. 144) skriver angående forskarutbildningen 
identitetsanspråk: ”Utbildningens längd, projektets svårighetsgrad och blotta kvantiteten av tid, 
intresse och energi som utkrävs av den enskilde höjer insatserna och anspråket”. Samma kan sägas 
om elitlöpning, där misslyckade tävlingar eller skadeproblem kan få en att ifrågasätta inte bara valet 
av fritidsaktivitet, utan även bilden av en själv. Men det är ju den som inte ger upp vid misslyckanden 
som kan lyckas.
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 Radiointervjuer med Torgny Segerstedt

I samband med att Torgny T Segerstedt efter 23 år lämnade sin post som Rektor för Uppsala 
universitet år 1978 på grund av pension intervjuades han av Sveriges Radio.18 En intervju sändes 
av Radio Uppland och en annan av Sveriges Radio 1. Dessa spelades in på band av professorn i ve-
tenskapshistoria Tore Frängsmyr, som senare överlämnade bandet till mig, Gunhild Hammarström. 
Efter närmare 30 år, 2017, har jag transkriberat dem.

Uppgifter om Torgny Segerstedt, 1908-1999:
Professor i teoretisk filosofi 1938 – 1947
Professor i sociologi 1947 – 1969
Uppsala universitets Rektor 1955 – 1978

Intervju 1 Radio Uppland 1978-09-04

Inspelning 1978-12-29
Intervjuare: Bernt Johnsson (här BJ)
Introduktion till programmet: Torgny Segerstedt avgick i somras efter 23 år som Rektor för Uppsala 
universitet och han intervjuas här av Bernt Johnsson. Programmet är tidigare sänt av Radio Upp-
land den 4 september.

BJ: Vi har sagt att du med dina 23 år som Rektor i Uppsala… hur känns det att sitta så här lite 
vid sidan om för första gången och se hur universitetsterminen börjar utan att du är riktigt med?

TS: Ja det är klart att det känns en smula besynnerligt, men samtidigt så kan jag ju då konstatera 
att vi universitetsmänniskor, eller vi akademiker, har en väldigt gynnad ställning. Det finns massor av 
saker vi omedelbart kan börja syssla med. Vi kan börja ta upp forskningar som vi har försummat för 

18  Genom avtal med Sveriges Radio AB, Licensiering, har Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, den 15 september 2020 erhållit 
rätt att publicera de transkriberade intervjuerna i en festskrift samt på Uppsala universitets webbsida. Sociologiska institutionen, Uppsala 
universitet, har inte rätt att upplåta eller överlåta förfoganderätt till tredje man.
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att vi har haft annat att göra. Vi kommer aldrig på det sättet att bli isolerade som stora företagare blir, 
om de inte längre får gå till sitt kontor.

BG: Om du skulle göra en snabbteckning av universitetets och om vi säger universitetens 
utveckling under de här decennierna som du stått i ledningen, hur skulle du vilja sammanfatta den 
utvecklingen?

TS: Ja jag tror att den stora händelsen var den väldigt stora anstormningen av studenter på 50-talets 
slut. Vi hade då någonting som hette universitetsutredningen, 1955 års universitetsutredning. Vi gissade 
att det skulle stiga från,… var det, 14 tusen tror jag det var vid samtliga universitet, till [otydligt ord] 
tusen. I verkligheten blev det 40 tusen. Det var den stora anstormningen som var den mest iögonenfal-
lande händelsen. Den drog ju med sig behovet av lärare och lokaler, och naturligtvis fick vi därigenom 
lägga om mycket av undervisningen. Så om jag skulle säga anstormningen, det gjorde också till en viss  
grad att studenterna blev anonyma och lärarna blev anonyma. Man fick inte den kontakt som man 
hade haft i det lilla universitetet.

BJ: Hur kunde ni ta så fel i era prognoser?

TS: Ja, det kan man ju fråga sig. De flesta tar ju fel i prognoser som du vet. Det är svårt att 
sia i synnerhet inför framtiden, men det var väl... Det är väl så inom samhället att säg om två-tre 
ungdomar från en trakt ger sig iväg till universitetet, så drar de med sig… smittan går fortare så att 
säga än vid många andra händelser. Då ska alla andra börja läsa, för om Olssons Kajsa ska läsa så 
ska alla andra läsa, och jag tror att det var sådana saker som hände. Och sen var det ett så oerhört 
behov, så det lönade sig. Vi har lärarbrist nu, men då var det en enorm lärarbrist. Det sprang, om 
jag får uttrycka det så, det sprang rektorer i korridorerna på universiteten och raggade lärare. Det var 
alltså…det lönade sig omedelbart att läsa.

BJ: Då menar du att det nu är den motsatta situationen, just därför att det nu inte är så enkelt 
lönande att läsa, och just därför att Olssons Kajsa inte åker till universiteten, så åker heller inte 
grannens?

TS: Jag tror att det är samma fenomen. Det blev ju plötsligt en överproduktion på mitten av 
60-talet och början av 70 talet, och det gjorde väl att folk blev betänksamma. De tyckte väl kanske 
det var bättre att ta det säkra att stanna hemma och få ett jobb så fort som möjligt än att ligga på 
universitetet och sedan riskera att bli arbetslös.

BJ: Från början gjorde du dig känd som pådrivare för universitetsreformer, men sen under sen-
are år så har du mest gjort dig känd som motståndare till reformer på universitetsområdet. Är det 
helt enkelt så att du har blivit konservativ med åren?

TS: Nej det tror jag inte alls att det är, utan det är att så länge jag ledde universitetsutredningen, 
var det förståndiga reformer som lades fram. Sen kom alltså U68, eller ja först kom U63, och det 
var inte särskilt klokt det heller, men sen kom U68, och det var helt felaktiga reformer enligt mitt 
sätt att se. Alltså, jag har haft samma linje hela tiden.

BJ: Det är de andra som har ändrat sig, tycker du?

TS: Inte de andra, det är människor som har kommit med felaktiga åsikter.

BJ: Du och andra kritiker av högskolereformen har ju talat om att forskningens frihet hotas, 
och överhuvudtaget att forskningen hotas. Men är det möjligen inte mindre dramatiskt? Är det 
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inte bara så att det är professorernas gamla frihet som har blivit undergrävd? Nu får ju en del yngre 
forskare och företrädare för allmänheten ha sin åsikt och vara med i laget?

TS: Ja, det där får man nog bena upp. Yngre forskare har ju alltid varit med, men det är klart 
att det har accepterats att vi har fått mer och mer lagforskning. Man kan ju säga att det krävs en 
mer… större demokrati inom forskningsgänget än tidigare, och på det sättet har professorn blivit 
mindre fri. Men det är inte det jag åsyftar. Om du däremot menar att det skulle vara likgiltigt att 
allmänheten kommer med, då tar jag ställning emot det, därför att det är inte alls likgiltigt. Det 
är väldigt principiellt avgörande vem som ska få bestämma om vad man ska forska på, vad som 
ska vara forskningsobjekt, och där menar jag naturligtvis grundforskningen. Där måste det få vara 
vetenskapsmänniskor som bestämmer.

BJ: Då gäller det vilka områden man forskar på. Har det inte alltid varit så att det är politiska 
instanser eller kommersiella instanser som har bestämt ganska mycket vart pengarna styrs?

TS: Jo, det har det varit och det får man ju konstatera att det är så. Ju dyrare forskningen blir, ju 
mer bunden blir den. I Sverige har vi ju ändå haft det så ända upp till första juli -77 i varje fall, att  
forskningsråden har fått klumpsummor. Det är klart att har man då gett mer till samhällsveten- 
skapen än till medicin, så har samhället prioriterat det samhällsvetenskapliga eller tvärtom. Men 
innanför den ramen som pengarna har gett, så får forskarna själva i forskningsområdena bestämma 
vad de vill och anser ska prioriteras.

BJ: Tror du att det är så att någon har intresse av att undertrycka obekväma forskningsresultat 
eller att vara rädd för sådant, så att man inte ska ge pengar på grund av rädsla?

TS: Ja, det håller jag inte alls för osannolikt, men också tvärtom, att man har velat få fram vissa 
typer av forskning som kanske inte forskarna är intresserade av. Så det finns två olika vägar. Den 
ena är att man vill stoppa, låt säga den genetiska forskningen. Man säger att den är farlig, att den 
leder till resultat man inte vill ha. Då menar man att forskningen är en alltför allvarlig sak för att 
bestämmas av forskare. Det var en vanlig rektion när genetiska säkerhetslaboratoriet skulle byggas 
här i Uppsala. Den andra vägen är att man säger att staten kräver, låt säga försvarsforskning, att det 
ska forskas i olika förstörelsevapen eller förstörelsemöjligheter med kemiska medel eller sådant. 
Då säger man tvärtom, att då måste forskarna vägra lyda här. Det blir mycket inkonsekvenser när 
lekmännen ska styra, för då säger många att det är en skam att 40 procent av alla forskare i världen 
arbetar med försvarsforskning. Då vill man alltså snarare att forskarna själva ska få rätt att vägra att 
vara med och bestämma. Jag finner alltså själv att man måste låta forskarna själva avgöra det.

BJ: Är det så inkonsekvent? Är det inte tvärtom, att det hela tiden är ett och samma krav som 
ställs?

TS: Nej.

BJ: Lägre krav på moral?

TS: Ja, det är lägre krav på moral. Men det är alltså, ena gången säger man att det är staten eller 
politikerna som ska bestämma forskningen, t.ex. den genetiska. Andra gånger säger man att det är 
forskarna själva som ska bestämma och politikerna får inte tvinga dem till det.

BJ: Är det inte tvärtom så här, att vissa vill att samhället ska kunna gå in och begränsa vissa 
typer av forskning och hävda att detta är politiskt eller moraliskt felaktigt, medan samtidigt finns 
det ett krav på forskare att de måste moraliskt ta ställning till vad de faktiskt gör?
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TS: Mm, men..

BJ: Att de har rätt att avstå men inte rätt att utvidga den vidare?

TS: Ja, men det är hela tiden en fråga om styrning av forskning från utomstående där man 
ställer helt motsatta krav.

BJ: Men om man för det här tillbaka till en annan situation än vår, nämligen Nazi-Tyskland, 
tycker du inte att det då var rimligt att lägga krav på forskarna att vägra viss forskning?

TS: Mm, jo men där hade vi alltså en klart statligt styrd forskning som ledde till sådana absurda 
konsekvenser. Det är det jag anser är fel. Det måste vara forskarna själva. Sen kan du utvidga det 
och säga att forskarna, och det har jag sagt i många skrifter, måste på något sätt själva försöka finna 
en form att utvärdera forskningens sociala konsekvenser. Jag tror jag säger det i min sista skrift, i 
inbjudningsskriften också.

BJ: Du använder ordet konsekvensforskning.

TS: Ja just det, och det tycker jag däremot är viktigt. Men det ska alltså vara forskarna som 
avgör denna forsknings konsekvenser. Det får inte vara politiker som kommer in och säger: Nä, nä, 
det där får ni inte tala om, att det blir de och de konsekvenserna. Det är forskarna som ska göra det. 
Där tycker jag att forskarna har varit försumliga.

BJ: Du var nyligen på ett symposium just om etik i forskningen. Är ett sådant symposium ett 
tecken på att de etiska frågorna håller på att arbeta sig fram inom forskarkollektivet? 

TS: Det är ett tydligt tecken på det, och det finns sådana diskussioner inom, såvitt jag förstår, 
hela akademiska sfären. Den är helt internationell den diskussionen. Delvis har den en källa i det 
förhållandet att samhället har blivit så oerhört beroende av forskning. 

BJ: Du talar i din skrift om utbildning, alltså skriften om utbildningssamhället inför framtiden, 
just om det stora vetenskapsberoendet. Du säger att samhällets existens faktiskt hänger på hur 
forskningens villkor blir. Kan du utveckla det lite närmare?

TS: Ja, vad jag alltså påpekar inledningsvis där är att den så kallade sektoriella forskningen har 
ökat oerhört inom alla områden.

BJ: Sektoriella, det är alltså per sektor...

TS: Samhällssektor, inom olika områden i samhället har det blivit mer och mer forskning. Det 
finns en rad ämbetsverk och departement som har på olika sätt forskningsorgan. Detta återspeglar 
alltså att på nästan alla livsområden är man beroende av forskning. Min uppfattning är att det då är 
fråga om tillämpad forskning, det är inte fråga om grundforskning. Det är alldeles klart att samhällets 
representanter måste ha rätt att hos forskarna att beställa forskning inom det området och be 
om hjälp för forskning inom det området. Det har man gjort, låt säga i sjukvården och det finns i 
pedagogiken, och överallt har man gjort det. Men samtidigt måste man då, för att det ska bli något 
värde i den forskningen, den tillämpade forskningen, för att den verkligen ska bli högklassig, måste 
man ha en fri grundforskning, där den nya forskningen fritt får komma fram. Alltså att man då 
får ha förnyelse och få pröva nya uppslag. Det är så samhället blir forskningsberoende av tillämpad 
forskning, men denna tillämpade forskning måste hämta sin livskraft från en blomstrande grund-
forskning.
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BJ: När jag läser din uppsats, har jag ett intryck av att trots att du är samhällsvetare ändå ser ganska 
mycket på naturvetarna som på något sätt räddningen inför framtiden. Är det riktigt uppfattat?

TS: Ja, jag tror ju naturligtvis på en växelverkan där, och hela mitt sätt att närma sig är väl ändå 
samhällsvetarens. Jag har väl vissa samhällsproblem, som ett exempel där är ungdomsbrottslighet 
och sådana saker. Men vad jag där framförallt tar upp är naturligtvis den i tekniken omsatta 
naturvetenskapen, som jag verkligen tror vi på allvar måste grubbla över. Och det intressanta var 
ju att på Metalls kongress var ju metallordförande Lewin, och han var ju inne på samma problem. 
Alltså att vi måste finna nya områden, eftersom de gamla områden, där vi så att säga mer utnyttjade 
våra naturområden och järn, där håller vi på att bli omkullsprungna av u-länderna, för de har lika 
mycket naturtillgångar och billigare arbetskraft. Vi måste alltså hitta på nya områden. Jag såg, inte 
utan en viss rörelse, att jag och en framstående fackledare hade samma synpunkter här. Jag talar 
om, och han talar också om det, låt säga inom den medicinska forskningen. Jag anknyter till det jag 
tycker lysande TV- programmet om reservdelsmänniskan och menar att på det området kanske vi 
kan göra insatser.

BJ: Du har sysslat väldigt mycket med samhällets utformning och funktion just i din egenskap 
som sociolog. Hur ser du…vad är det för vision för samhället som har drivit dig?

TS: Ja, jag vet inte om jag har så mycket illusioner eller visioner, men skulle jag naturligtvis 
väldigt allmänt…Det samhälle jag vill se växa fram är ett samhälle där man befriade människorna 
i största möjliga grad från lidande. Jag tycker att vi har gjort rätt mycket genom den medicinska 
forskningen och jag skulle naturligtvis vilja komma ännu längre. Samtidigt måste det vara ett 
samhälle där man låter varje människa få utveckla sin egenart, där man alltså avstår från att försöka 
stöpa alla i samma form, utan var och en ska få lov att utveckla denna specifika. Det är väldigt lätt 
att säga, men det kanske inte är så lätt att förverkliga för en politiker. Något finns det väl i det så 
kallade gamla franska (oklart) ordet, eller vad jag ska använda för uttryck, imperativet, att man 
inte ska behandla en människa blott som medel utan tillika till olika ändamål. Det tycker jag är en 
väldigt fin princip för samhället, om jag ska vara uppriktig.

BJ: En diskussion just nu om samhällets framtida utformning kan man väl beskriva lite så fören-
klat, att det finns två poler där den ena sidan väldigt starkt understryker behovet av tillväxt, fortsatt 
tillväxt och i högre grad också koncentration på varuproduktion, att Sverige ska exportera sig ur 
problemen och så, medan den andra motpolen lika förenklat då pläderar för ett mjukare samhälle, 
ett mer resursbevarande samhälle. Var någonstans på den där skalan skulle du vilja placera dig själv?

TS: Ja, jag tycker att vi ska få fram ett resursbevarande eller resurssnålt, eller vad du vill kalla 
det, samhälle, men jag tror inte att det är politiskt möjligt att gå tillbaka till att vi alla skulle sänka 
våra krav och vår standard. Jag tror det är en omöjlighet. Ingen vill vara med om det. Se bara hur 
folk reagerar nu inför en viss sänkning. Vi måste helt enkelt försöka antingen att behålla den 
standard vi har eller förbättra. Jag tror inte det går på ett annat sätt. Då menar jag att vi ska med 
tillämpad vetenskap försöka förverkliga det målet. Ta en sån sak som arbetstidens längd. Inte vill 
någon ha en längre arbetstid, utan man diskuterar kortare arbetstid. Men ska vi inte ha så mycket 
energiförbrukning, får vi återgå till det jag kallar muskelenergi, till vår egen kraft att göra massor av 
saker för hand, men det vill ingen.

BJ: Hur tror du utjämning mellan rika och fattiga länder ska gå till? Det är ju en väldigt viktig 
fråga när man diskuterar samhällsutformningen.
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TS: Ja, min erfarenhet av de fattiga länderna eller utvecklingsländerna är ju att de vill ha vår 
hjälp just att bygga upp en teknisk, till tekniska förbättringar, och att deras samhälle ska bli mer 
teknifierat, så att de också ska slippa slita sönder sig själva med sin egen muskelkraft. Jag tror inte vi 
kan nå fram till någon jämlikhet mellan rika och fattiga, om vi inte lär dem på ett förståndigt sätt 
att utnyttja sina naturresurser. Då menar jag… Jag har själv sett det. Då menar jag inte att man ska 
exportera stora skördeströskor till Abessinien eller Etiopien. Man ska inte göra det, för då förstör 
man kanske väldigt mycket för dem, man förstör kanske helt enkelt jorden för dem. Man måste 
lära dem den teknik de ska kunna för att bättre få sin jord att bli produktiv.

BJ: Vad är det i vårt samhälle som du skulle vilja varna dem för?

TS: Ja, det tror jag att man kanske inte kan säga generellt, men låt oss säga i Afrika, jag känner 
mest till Afrika. Man kanske inte kan ha ett lantbruk som ser likadant ut som vårt, därför att deras 
jordarter är så mycket lättare och kanske blåser bort, flyger bort, och så vidare. Man kanske måste 
tillämpa vår teknik på ett sådant sätt att det passar dessa omgivningar. Vår teknik har vuxit fram i 
länder som har legat ganska långt norrut och inte haft mycket sol, värme och torka.

BJ: Om man bortser från den här tekniska sidan, vad är det i vårt sociala mönster som du skulle 
vilja önska dem att slippa från vårt samhälle?

TS: Ja, om det vore möjligt så skulle jag kanske säga: Kan de på något sätt undvika att bryta 
sönder de gruppbildningar de redan nu har, såsom storfamiljer och så. Om de kan låta bli att bryta 
sönder dem, så bör de göra det. Men det är just frågan om det går i ett civiliserat samhälle, men där 
finns oftast en lojalitet och solidaritet som de kanske bör försöka värna om.

BJ: Du har inte bara varit universitetsrektor utan du är också sedan några år vitter och lärd som 
en av De aderton i Svenska Akademien, där du sitter på stol nummer 2 efter riksarkivarien Ingvar 
Andersson. Hur ser du på din roll i Akademien?

TS: Ja, jag är inte där som vitter, ja kanske som lärd eller som lite magnat så där. Det är en 
stol som Schaffer ursprungligen hade, alltså en av rikets herrar som hade den. Det är jag väl inte 
heller, kanske mera en sån figur när jag är där…ja, det finns ju många problem där, låt oss säga, 
administrativ erfarenhet kan vara till nytta. Där kanske jag någon gång kan spela en roll, jag har 
vissa erfarenheter av det. Sen är det klart att även jag har genom min utbildning en viss grad av 
beläsenhet, jag har visst intresse för litteratur, jag kan ändå lägga några lekmannasynpunkter på de 
olika personer som föreslås till Nobelpris. Sen är det också en annan uppgift som Akademien har 
och det är att man ska skriva böcker där, skriva minnesteckningar över personer som man tycker är 
värda ska få en minnesteckning, och det kan jag ju alltid göra. Det hoppas jag få bättre tid till nu än 
när jag hade universitetet att sköta om.

BJ: Den vitterhet som Akademien står för, den handlar mycket om ord, och ord har ju du i hög 
grad sysslat med som sociolog. Du har skrivit om ordens makt och ordens mening, men också om 
sätt att bete sig på sätt som orden beskriver. Om man skulle parallellisera samhällsutveckling och 
språkutveckling i Sverige, hur ser du på det?

TS: Ja, det är ju i och för sig helt riktigt som du säger att man kan dra en parallell där. Språket 
speglar ju oftast samhällets struktur, t.ex. i ett bondesamhälle, ett gammalt gott exempel, där hade 
man olika ord för olika släktskapsförhållanden och annat som var av betydelse. Jag tror också att 
det är väldigt viktigt att man säger att samhälle... att verkligheten präglas av våra ord. Därför tror 
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jag att vid en fri utveckling, då har du den slappa behandlingen av ord som vi har i dagens sam-
hälle. Jag tror att det är kolossalt många ord vars betydelse den moderna ungdomen inte förstår. 
Man rör sig också med ett begränsat antal ord, tjejer, killar, den där typen, va och…Jag tror också 
att det kommer göra deras verklighetsbild väldigt onyanserad. Orden är inte bara att de färgar vår 
verklighetsbild, utan de bygger också upp vår personlighet, den strukturerar vår personlighet, lite 
sociologijargong. Även det tycker jag att man kan märka på en del av ungdomarna, genom att de 
har ett torftigt ordförråd som kanske också formar och strukturerar deras personlighet. Kanske 
det ligger bakom mycket av det som vi nu med en viss förvåning noterar, denna känslokyla, denna 
brutalitet som ofta kommer fram i sättet att behandla andra. Jag tror att det kan hänga ihop med 
den dåliga behärskningen av språket.

BJ: I orden ligger ofta också normer och värderingar inbakade. Vilka begrepp tycker du är viktiga, 
vilka honnörsord är viktiga för dig?

TS: Ja, jag använder mycket ordet normer, men det gör jag ju i en rent teknisk bemärkelse. Det är 
alltså språkliga uttryck som formar människorna. När jag använder ordet norm så kanske jag inte 
riktigt använder det i samma mening som det används idag.

BJ: Det har också en bibetydelse av att vara en värdering?

TS: Ja, den återspeglar samhällets värderingar, framförallt då det gäller att grundlägga ett 
beteende eller attityd, som ger uttryck för värdering. Om du ser vad jag personligen har för hon-
nörsord så återkommer jag till sådana ord som människans värde och värdighet, men jag vet inte 
riktigt vad du vill att jag ska tala om. Det jag anser vara väldigt väsentligt är att man just, att alla 
som vill leva i ett samhälle, och framför allt om man ska prioritera, ett demokratiskt samhälle, att 
man måste lära sig att respektera människans värdighet. Det är där jag kanske tycker att det brister 
i vår uppfostran. Vi bryr oss inte om, vi förolämpar och förödmjukar människor på ett sätt som är 
väldigt underligt för mig.

Avslutning: Torgny Segerstedt, tidigare rektor för Uppsala universitet, intervjuades här av Bernt 
Johnsson, och det här programmet sändes första gången av Radio Uppland den 4 september och 
var dessutom en repris från i eftermiddags.

Intervju 2 Sveriges Radio 1979-02-10

Intervjuare: Lars Ramsten (här LR)
Introduktion: Sveriges program, Radio 1. Rubriken är ”Junior i Mellerud, senior i Uppsala”. Torgny 
Segerstedt intervjuas av Lars Ramsten.

LR: Han fick samma förnamn som sin far, den berömde, så det blev Torgny Segerstedt junior 
och som sån råkade han födas i Mellerud trots att Lund var hemorten.

TS: Ja det var lite slumpartat, jag kom till världen i Mellerud i Dalsland.

LR: I Norrland?

TS: Dalsland, i järnvägshotellets uppackarrum. Det berodde på att min mor var norska och hon 
hade varit i Kristiania och hälsat på sin familj men hade beräknat att hinna fram till Lund där då 
min far var docent. Som alltid så var jag före min tid och hamnade alltså i Melleruds uppackarrum.
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LR: Du säger Kristiania. 1978 så säger du Kristiania!

TS: Ja, därför att då hette det Kristiania, men nu heter det Oslo. Min mor sade Kristiania.

LR: Hur känns den där norska kontakten för dig, bakåt i tiden?

TS: Ja, jag var varje jul och hälsade på mina släktingar i Norge, så det är klart att det har betytt 
mycket för mig, så nordismen har för mig varit en självklarhet, genom att jag hade så mycket 
norska släktingar.

LR: Mm.

TS: Det påverkade mig naturligtvis också under kriget, på samma sätt som det påverkade min 
far under kriget, dessa förbindelser som vi upplevde det. Jag upplevde det verkligen i allra högsta 
grad, som broderfolkens nöd och så vidare.

LR: Det var ju under kriget som Torgny Segerstedt senior, under den tiden som Torgny 
Segerstedt och Göteborgs Handels- och sjöfartstidning verkligen hängde ihop. Torgny Segerstedt 
senior, den berömde professorn i religionshistoria i Lund, som blev chefredaktören i Göteborg. Så här 
lät han 1935 när han talade i radio. Trots vad junior strax säger om honom är det för våra öron ett 
tungt språk, också i den tidens alltför stora respekt för ovana med mikrofonen.

[Utdrag ur en tidigare radiointervju med TS Senior]: Tidningarnas kulturartiklar skrivas i allmän-
het av fackmän. Så långt det i dessas förmåga står, vinnlägga de sig givetvis om ett klart och vårdat 
språk. Mycket ofta samlas sedan dessa essäer i bokform och samma förhållande med de föredrag 
inom radion som erbjudas dess väldiga åhörarskara. De hållas av fackmän och mot språkbehandlin-
gen torde endast mycket undantagsvis några befogade anmärkningar kunna göras.

LR: Ja, det ansåg Torgny Segerstedt senior 1935. Nå junior, du säger att du inte kände honom?

TS: Nej, det var inte en man som talade mycket om sig själv. Han gick helt upp i sina ja, som 
tidningsman, i sin dagliga gärning på tidningen med sina väldiga strider för det han ansåg som 
rätt den gången. Tidigare kom jag ihåg honom som vetenskapsman, såg honom sitta och skriva 
föreläsningar. Jag har till och med minnen från den första utnämningsstriden, men han gick aldrig 
runt och talade om hur han egentligen personligen upplevde det. Det var han väldigt förtegen om. 
Han var också kolossalt försiktig när det gällde att påverka oss, att försöka tycka som han. Han 
gjorde aldrig något försök. Därför så tyckte jag inte på något vis att jag hade några viktiga och 
personliga samtal med honom. Han ville inte att man skulle bli påverkad.

LR: Den officielle Torgny Segerstedt senior, hur ser du på honom? Som alltså inte är fadern 
utan professorn och journalisten.

TS: Ja, det är klart att under hans sista tid som han bekämpade Hitler, där kände jag väl helt 
som han gjorde. Sen kan jag nu efteråt, jag var ju så liten då, och nu efteråt kan jag kanske vara mer 
tveksam över hur han bedömde vissa sidor av den svenska demokratin. Han var naturligtvis väldigt 
föraktfull många gånger mot parlamentarismen, och den var ju ändå så väldigt färsk under 20-talet, 
så man kunde kanske inte vänta sig så starka regeringar på det som han krävde den gången. Det kan 
jag kanske känna mer tvekan för nu, men då var jag bara en liten pojk, så jag hade ingen uppfattning 
 om det. Sen kan jag fortfarande när jag läser något känna stor beundran för hans sätt att behandla 
språket. Det tycker jag mycket om, även vilken epok det än är som jag hoppar in på. Det är mäster-
ligt.
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LR: Vad var …[oklart] hans idé, vet du det?

TS: Nej, det är klart att det i och för sig kunde varit värt en studie, för hans vetenskapliga språk 
är ju mycket tyngre. Jag tror att han uppfostrade sig själv under de första tio åren. Om man tittar på 
hans ledare under de första åren, 18... eh 1918 och fram till 20-talets första år, så skrev han mycket 
längre meningar under de första åren. Sen var det mycket kortare meningar. Så det tror jag var 
själva mediet som skapade det här hos honom.

LR: Torgny Segerstedt junior hade själv blivit professor, men i Uppsala redan 1938 i praktisk 
filosofi. Tio år, nio år senare fick han den nya professuren i sociologi vid universitetet. Ja, från Lund 
till Uppsala, det har skojats förr om dessa två gamla universitetsstäder.

TS: Ja, visst har det skojats och visst var det en olikhet. Lundajargongen var ju mycket respekt- 
lös. När jag kom hit och gamla vänner började lyfta på hatten för mig och så där i högtider, när jag 
hade blivit professor eller om jag bara var docent, det var jag helt oförstående inför, tyckte det var 
väldigt märkvärdigt. Man fick i början vara väldigt försiktig med att säga dubbelbottnade uttalan-
den för att man blev tagen på allvar. Om jag bara t.ex. sade så här, att nu är det bara fem år kvar 
till Nordstjernan eller så, kom det strax ut att jag gick och längtade efter Nordstjernan. Så det fick 
man vara försiktig med, men jag tror att det där har utjämnats och försvunnit, och framförallt har 
det där eviga tjafsandet om vem som är bäst och inte bäst, det har försvunnit. Vi har fått så många 
universitet nu, så man kan inte hålla reda på det där längre.

LR: Nej, olikheterna beror väl på det geografiska läget förstås?

TS: Det gjorde det. Det var säkert närheten till kontinenten och till det danska som kanske 
gjorde Lundajargongen. Men jag tycker det ligger någonting i vad Ivar Harrie säger, att Lundajar-
gongen som man fick lära sig när man kom in i Lundagårds..., den kanske också bottnar i Tegnérs 
skriftspråk, men det vet jag inte. Det är en annan teori som Harrie har och som jag tycker är rätt 
fängslande. Men det var närmare kontinenten och det var på både gott och ont. Under 30-talets 
slut, då var det ganska mycket ont. Det var mer nazistsympatier i Lund, när jag lämnade Lund, än 
vad det var i här Uppsala när jag kom hit.

LR: När du kom till Uppsala som professor för 40 år sen, då lärde du dig bland annat att origi-
nal kommer alltid att finnas.

TS: Ja...

LR: Inte bara i nuvarande situationen utan även i framtiden, också en start...

TS: Ja, jag har lärt mig i alla fall att inte säga att det inte längre finns några original i Uppsala. 
För just ett av de första sammanträdena vi hade i fakulteten… När jag kom upp för trappan, så stod 
tre herrar, och jag tror inte att jag gör deras minnen orätt om jag säger vem de är. Det var Rudolf 
Anderberg, det var Anders Kari och även Erland Hjärne. När jag kom upp till dem, var deras sam-
talsämne att de stod tillsammans och beklagade att det inte fanns några original i Uppsala längre. 
Tre originellare herrar kunde man väl inte gärna tänka sig. Så den dagen beslutade jag mig för att 
aldrig säga att det inte finns några original i Uppsala.

LR: Mm, original eller inte original, det fanns väl människor i Uppsala på den tiden och senare, som 
gjorde särskilt intryck på dig, för jag förmodar att du inte kände dig färdig när du kom till Uppsala?

TS: Nej.
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LR: Eller hur man ska uttrycka det.

TS: Det är klart, jag hade många.. Det var samma me… En del av dem fanns i fakulteten och 
de var ju ofta så mycket äldre än vad jag var, men en som jag umgicks mycket med och hade my-
cket glädje av var Gregor Paulsson. Han kom ju ifrån Skåne och honom hade jag mycket glädje av. 
Sen var ju på den tiden Ingemar Hedenius, min docent, och det var ju ett mycket givande samarbete 
med honom, sen hade jag studenter som jag handledde. En sådan man som Axel Hägerström träf-
fade jag ju praktiskt taget aldrig. Han gick ju samma år som jag utnämndes. Sen var det många… 
Jag hade något som jag kallade för mammutseminarium på den tiden. Jag organiserade det, det var 
egentligen Gunnar Heckscher och Ingemar Hedenius som bad mig organisera det, där vi diskuterade 
problem som man nu skulle kalla för tvärvetenskapliga problem. Vi visste inte att det var det den 
gången, men det var det i alla fall. Där gick personer som Per-Olof Ekelöf, som jag lärde mig 
mycket uppskatta då, där gick Åke Malmström, där gick Georg Landberg, där gick en hel rad, och 
på det sättet fick vi en väldigt god intellektuell miljö runt om oss i Uppsala.

LR: Det var då utanför den vanliga akademiska ordningen? Var den nästan privat?

TS: Nja, vi satt ju i en sal på universitetet, men det räknades inte in i min undervisningsskyldighet. 
Man visste inte så mycket om att man skulle räkna sådant.

LR: Nej, det var nästan revolutionerande att bete sig så där, att träffa folk från andra discipliner?

TS: Ja, det var lite konstigt då, men det var ingen som tog illa upp. De accepterade det där med 
god möjlighet…

LR: Radioarkivets äldsta inspelning med Torgny Segerstedt är faktiskt så sen som från 1948. 
Då var han dekanus för filosofiska fakulteten och lät så här när han till kanonskotten utanför 
universitetshuset satte sin doktorshatt på huvudet och talade om att vad han hette på latin och 
promoverade jubeldoktorn Astrid Cleve von Euler.

[Ur radioinspelningen:] 

Ego, Torgny Segerstedt, ad hanc regiam academiam sociologiae professor regius et ordinarius,

Ordinis philosophorum hoc tempore decanus eoque nomine legitime constitutus promotor, 
ipse philosophiae doctor et artium liberalium magister, vi muneris quod sustineo vos invito ut huc 
procedatis coronam lauream e mea manu accepturi.

[musik]

Astrid Maria Cleve von Euler! Salve, doctor ornatissima et amplissima. Accipe coronam!19

[kanonsalut]

19  Professor em. Hans Helander har bistått med att lyssna av latinet för att utskriften skulle bli korrekt, samt med översättningen av 
detsamma.
I översättning:
”Jag, T.S., kunglig och ordinarie professor i sociologi vid denna kungliga akademi, vid denna tid dekanus för Filosofiska fakulteten och i den 
egenskapen i vederbörlig ordning utnämnd till promotor, själv filosofie doktor och filosofie magister [eg. : magister i de fria konsterna], jag 
inbjuder er nu, i kraft av det ämbete som jag uppbär att ni må komma fram hit för att ur min hand mottaga lagerkransen. Astrid Maria Cleve 
von Euler! Var hälsad, högt ansedda och synnerligen framstående doktor! Mottag kransen!”
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LR: Ja, det läckte inte in musik från P2, utan det var Akademiska kapellet som ackompanjerade 
till promotionen. Torgny Segerstedt kom efter kriget att bli regeringens betrodde utredningsman, 
när det gällde utbildning. Efter något decennium eller så skar det sig, och så gick reformerna åt 
ett håll som Segerstedt inte gillade. Han kom också därför så småningom att bli ett slags symbol 
för den akademiska friheten och dess förkämpar. Skulle politikerna bestämma över detaljer i den 
akademiska världen, skulle den vetenskapliga forskningen förlora sin frihet?

TS: Jag ledde många av de första universitetsutredningarna och det var bra utredningar, men 
sen kom ju då U63 som var en tvivelaktig utredning och U68 som var en usel utredning, och då 
måste man väl... Det var inte jag som ändrade mig, utan utredningarna som ändrade sig.

LR: Om man ser på det svenska universitetsväsendet idag, om du skulle få göra tre förändringar 
i dagens läge, vad skulle du ändra på då?

TS: Jag skulle först och främst stärka professorernas antal eller de forskande eller undervisande 
toppbefattningarnas antal, för vi är alldeles för få. Det är möjligt att den förstärkningen inte kan 
ske med mindre än att rekvirera in utländska forskare också. Jag tror verkligen att vi måste få en 
större vitalitet på våra forskare. Det är den första, den andra…

LR: Det är alltså för få svenskar…

TS: Ja, jag tror inte vi har tillräckligt många längre inom landet, därför att de har försvunnit ut 
från universiteten. Vi ska ha en mycket större forskargemenskap. Så skulle jag återinföra fakulteter-
na. De har ju försvunnit som du kanske vet genom det här reformerandet. Det finns alltså ingen 
egentlig punkt där professorerna kan träffas. Sen skulle jag, ja den tredje saken jag skulle komma 
till är att ytterligare förstärka antalet forskande personer av de lägre graderna. Jag tror att det är 
bristen på… Om jag sen kunde få genom dessa reformer, kunde vi få tillbaka lite av arbetsglädjen 
vid universiteten. Man har verkligen lyckats tröska bort arbetsglädjen vid universiteten genom detta 
ständiga reformerande och misstänkliggörandet av lärarkåren och universitetens verksamhet.

LR: Det klagas på att kunskapsstandarden inte funkar i skolan också. Har universiteten någon 
sorts skyldighet att ta över ansvaret när de färdiga studenterna kommer till er och inte kan så 
mycket?

TS: Ja, det har vi egentligen inte. Jag skulle vilja tro att enda sättet att råda bot på det är att in-
föra något slags collegesystem, ett mellansteg, där college tog över de gamla gymnasiernas uppgift, 
kanske med lite färre antal ämnen, ett mera specialiserat college. Men hur som helst, jag tror att det 
är det enda sättet att råda bot. Jag tror inte man kan råda bot på skolan längre, jag tror vi får ha ett 
mellanled där.

LR: Samhället förändras ju ideligen som du vet, men fortare än förr som det brukas sägas. Hur ska 
universiteten lägga upp sin undervisning med hänsyn till det? Ska ni vara på efterkälken så att säga 
ständigt?

TS: Nej, det behöver vi inte vara, om vi uppger den här moderna föreställningen att det ska vara 
yrkesutbildning vid universiteten, att det ska vara en sådan snäv utbildning. Jag tror att det finns 
vissa grundläggande kunskaper som vi i första hand ska ge våra elever så att de sen kan anpassa sig 
till de nya krav som samhället ställer. Jag håller med dig om att det ständigt kommer att förskjutas 
och ändras på kraven. Men om man då har kunskaper, eller ja det kallades vetenskaper för allmän-
bildning, det vill säga att man kan behärska teoribildningen, begreppsbildningen, hur man prövar 
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sina antagande, sina hypoteser. Om de kan detta och förstår detta, så kan de också anpassa sig till 
nya krav.

LR: Den så kallade studentrevolten 1968?

TS: Ja.

LR: Säger du förväntansfullt. Hur reagerade du, och vad gjorde du de där åren närmast efter 
1968 i studentrevoltsavseende?

TS: Ja, jag reagerade på det viset att jag inte tyckte man skulle finna sig i olaglighet, utan jag 
försökte hålla den ordning som jag var satt att hålla. Jag vägrade t.ex. att följa en order som jag då fick 
från kanslersämbetet att vi inte skulle göra motstånd om de försökte ockupera våra rum. Jag sade att 
det går jag inte med på. Nu var det aldrig någon som försökte heller men…

LR: Hade du låst dörren?

TS: Nä, jag har aldrig försökt bli av med dem. Men det stora bråket var ju den gång jag tog ner 
affischerna. Då hade de varit inne hos mig, och vi hade diskuterat igenom att de skulle ha ett möte 
i… uppe i X: an och vi hade sagt att ni får sätta upp era... det är alltså en lärosal som är på övre förs-
ta våningen upp i universitetshuset. Jag sade att ni får sätta upp alla dessa i pelargången där uppe, 
men ni får inte ha dem där nere i entréhallen för där passerar massor av andra människor som kan-
ske inte tycker att det är roligt att se sådana affischer. Ni får ha dem där uppe, för de behöver inte 
gå upp och se på dem ifall de inte vill. Det var vi överens om. När jag kom upp på eftermiddagen, 
eller om det var på kvällen, så var de ändå uppsatta där nere. Då tog jag ner dem och det blev ju ett 
rysligt leverne, men jag tror att jag gjorde rätt. Kanske jag satte mig lite i respekt genom att inte ge 
vika för dem. Sen var det ett stort möte i aulan, där de skulle ha räfst och rättarting med mig, och 
det var en livlig diskussion. De medgav hyggligt till sist, att de hade lovat mig en sak men inte hållit 
det. [oklart] Det var en av episoderna. En annan gång var när de stod och bultade på dörren för de 
ville vara närvarande vid konsistoriesammanträdet. Det fick de ju inte vara, men jag lovade dem att 
vi skulle komma ut efter sammanträdet och tala om vilka ärenden vi hade behandlat. Jag tror att de 
tyckte att det var otroligt tråkigt det hela, när jag talade om vad vi hade beslutat, för det är ju inte 
så spännande vid sammanträdet, som den som inte får vara med kan tro. Sen gick det över, det gick 
ett år, sen gick det över.

LR: Du säger ”de” vilka var de?

TS: Ja, det var en liten aggressiv grupp, de alltså. Det var de unga aggressiva studenterna jag talade 
om. Det var inte på något sätt en representant för någon majoritet, utan det var en liten grupp 
studenter som dök upp på alla möjliga demonstrationer och sånt. Det är klart att en del av de där 
demonstrationerna var obehagliga. När Abba Eban var här, var det ganska kusligt. Då satt ju han 
och jag uppe på podiet i aulan med ett tjoande hav av folk nedanför oss. Några tyckte om honom, 
andra illa om honom. Men det var ändå så pass länge sen också, runt 68. Vi hade inte riktigt lärt 
oss att man kunde skjuta, slå ihjäl folk och sådant. Jag tror inte vi behöver upprepa det mer, för på 
den tiden när vi satt där, lyckades han göra sig hörd och tala. Så det var lite oskuldsfullt trots allt.

LR: Det här beteendet här i Uppsala och i Sverige överhuvudtaget, var det annorlunda än det 
som skedde i andra västliga länder?

TS: Ja, det tror jag nog verkligen själv att få säga. Att det var annorlunda för att studenternas 
ställning är så mycket annorlunda i Sverige än vad det var i Frankrike och på den tiden Tyskland, 
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tror också även i Amerika. I Sverige har ju studenterna alltid på ett annat sätt haft mycket mer 
inflytande. Om du tänker på nationslivet, så har ju alla studenter varit med och fått bestämma. 
Professorer och studenter samarbetar, tycker också att vi samarbetade väldigt bra på kurser och 
seminarieövningar. Vi diskuterade alltid på de högre seminarierna vad vi skulle ha för ämne nästa 
år och så. Jag tror att det var väldigt vanligt. Vi kunde även diskutera som student under min tid, 
tyckte vad man skulle ta upp på seminarium. Så professorerna var inte så där riktigt halvvilda som 
de kunde vara i Tyskland och Frankrike.

LR: Så det var bara en svag återklang menar du?

TS: Ja, jag menar att det var bara en svag återklang, och det drog ju bort relativt fort också. 
Det var inte alls berättigat på samma sätt, men samtidigt så hade det ju den fördelen att studen-
terna kom med i en rad beslutande församlingar som de var utestängda från tidigare. Tidigare 
hade vi fått igenom att de var med i nämnder, utbildningsnämnderna. Det var ju den reform som 
genomfördes genom 55 års universitetsutredning. Nu kom de in i konsistoriet. Jag var naturligtvis 
kanske skeptisk, som jag har sagt tidigare, mot deras medverkan i konsistoriet, därför att de i någon 
bemärkelse var jäviga också. Men jag tycker att det har slagit väldigt väl ut. De har visat sig ta det 
väldigt allvarligt och fått känsla för sitt ansvar.

LR: Torgny Segerstedt kom att vara Uppsala universitets rektor i nästan 25 år och han kom 
naturligtvis att utvecklas även under denna tid, som vi talade om förut, inte bara för att han kom 
till Uppsala och blev professor. Att både representera och ändå hålla sig på jorden var förvisso inte 
lätt. Om man lyssnar till en viss typ av hans tal, så förstår man ju hans popularitet i vida student-
kretsar i alla fall. Till sina femtioelva uppdrag sedan han blev Torgny Segerstedt senior i Uppsala, 
han är en bra ordförare säger folk, hörde att vara hederspresident i OD, och i den skaran kom han 
att slå igenom till OD:isternas stora häpnad, förtjusta häpnad också. Så här lät det fram på natten 
en gång 1969:

LR spelar upp ett band, där TS håller tal: Jag tycker inte [otydlig inledning] att jag ska uttrycka 
körens glädje, utan jag ska ge uttryck åt, jag menar ju kören har sina egna resurser att tolka sina 
egna känslor. Men vad jag ska ge uttryck åt är den allestädes närvarande och tigande opinionen 
vars talesman jag ska vara. Det är vi som knegar fram på vår ökenstig mot fördolda mål men som 
ändå spejar efter källor och oaser, det är vi som har vår packning fylld utav stenciler och promemo-
rior. Det är vi som kan någon gång känna oro vid tanken på att skapandet för skapandets skull, lek-
fullhet och dubbeltydighet och sådana tokerier ska försvinna för det sammanbitna engagemangets 
huvudlöshet och intolerans [Handklappningar]. Världsförbättrande behöver inte vara glädjelöshet, 
och all humorlöshet är inte engagemang och samhällstillvändhet [skrattsalvor]. Jag tycker inte alls 
att det är dumt att vara rektor för ett dansande gräsrotsuniversitet. Jag får ju medge för folk att när 
jag såg dem dansa där i förhallen och när jag tänkte på gräsrötterna, så trodde jag kanske snarare 
att jag var rektor för lantbrukshögskolan. [skrattsalvor]

LR: Ja, det är klart att det skrattas lättare så dags på natten med förtjusning över diverse är ju 
ändå inte att ta fel på. År 1969 var det, vilket kanske bör påpekas här i inspelningarna. Ragnar 
Edenman, som är landshövding i Uppsala och som varit ecklesiastikminister och som Torgny 
Segerstedt har samarbetat med på många sätt under lång tid, skriver om Segerstedt att denne med 
största tveksamhet skulle kunna betecknas som oberoende liberal med reservationer. Vad tänker 
Edenman på tror du?
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TS: Ja, det vet jag inte riktigt.

LR: Har du frågat?

TS: Nej, jag har inte frågat, så det vet jag ju inte riktigt. Jag tror nog att jag är liberal, men jag 
sätter som det primära värdet människovärdet, och jag låter jämlikhet vara ett sekundärt värde, 
om det är det han menar. Det vet jag inte, men jag menar att det viktigaste i en demokrati är att 
varje människa får utveckla sin särart, när man får lov och ro att läsa vad man är intresserad av att 
läsa, att man får lov på alla sätt att utveckla sig, så som man själv vill. Jag kan inte tänka mig att 
alla skall stöpas in i samma form, ha exakt samma utbildning i någon slags underlig nitälskan för 
jämlikhet. Jag tror att en demokrati, där jämlikhet i alla avseenden sätts som det primära värdet, 
den demokratin går mycket snart till sin undergång. Det kan också …Om jag ska säga något 
förskräckligt rysligt, det måste vara så att vi tar till vara på våra begåvningar, och varje människa 
har sin begåvning, men han ska också ta vara på den begåvning han har. Men alla ska inte stoppas i 
precis samma hylla eller samma fack.

LR: Du har ju blivit beskylld för att bli väldigt konservativ på äldre dar. Det blir ju alla när de 
blir äldre, tror jag.

TS: Ja det är väl det jag har blivit beskylld för, men jag tycker att jag är radikalare än de flesta 
radikala politiker, därför att jag ser att det är en framtid som börjar växa fram i ett helt annat 
samhälle än vad vi har nu, och det är ett samhälle som kräver utbildning. Om det är konservativt 
att försöka förutse ett samhälle och tala om för människor hur man ska leva i det samhället, ja då 
är det konservativt, men de som vill nedrösta utbildning och göra skolorna ännu sämre i radikalis-
mens namn, de är i verkligheten bakåtsträvande.

LR: Torgny Segerstedt blev en av De aderton här om året, och om den verksamheten är han 
solidariskt tystlåten. Akademien, Svenska Akademien, liksom universitetet, har ju också sina fest- 
ligheter och Segerstedt har ju förstått betydelsen av festivitas och uppträdande. En person skulle 
en gång representera universitetet vid en jordfästning, och han har berättat för mig att han satte 
sig lite artigt långt ner och gick fram till kistan, inte heller bland de allra främsta efter familjen. 
Han fick en [oklart ord, reprimand?]) efteråt: ”När du representerar på en jordfästning, är du inte 
där för att gråta utan för att uppträda.” Kombinationen mellan vänlig lågmäldhet, fasthet, sinne 
för umgänge, vet inte vad allt man ska tala om, är väl det typiska för att denne man naturligtvis 
ville se till att rikets främsta universitet, i varje fall det äldsta, skulle fira sina 500 år med besked, 
och det skedde också med besked. Men Segerstedt är fortfarande irriterad över att massmedia inte 
lade märke till det bland firandet som fanns att ta vara på även journalistiskt, enligt junior som 
också arbetade på Handelstidningen en gång. Varför var massmedia, tydligt främst stockholmska 
morgontidningar, så ointresserade? Kan man gissa?

TS: Ja gissa kan man göra. Jag skulle tro att det delvis hör ihop med att universitetet identifieras 
med etablissemanget, och etablissemang är ju något fult i det här samhället och då ska man inte 
uppmärksamma det.

LR: Jag tycker det är mycket roliga nyheter att bevaka [oklart] hos etablissemanget också.

TS: Jo naturligtvis, men det roligaste är, t.ex. på promotionen, om lagerkransen kommer 
bakvänt eller om någon snubblar eller något sådant, då kan man kanske komma in i teamet. 
Om det hålls en föreläsning av en toppföreläsare med information som verkligen avslöjar nya 
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vetenskaper och nyheter, så kanske det kommer in på en rad. Men skulle han som sagt tappa pap-
perna, så kanske det kom något.

LR: Men Uppsala Nya tar väl in?

TS: Jo de är snälla. De bevakar oss väl, det tycker jag nog. Men det är ju en landsortstidning 
som kanske inte riktigt har lärt sig hur verklig journalistik ska bedrivas.

Avslutning: Professor Torgny Segerstedt intervjuades av Lars Ramsten. Torgny Segerstedt var Rek-
tor Magnificus i Uppsala i mer än 20 år fram till i höstas.
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Introduction

This Jubilee Report is written for the 75th anniversary in 2022 of the Department of Sociology, 
Uppsala University1. The history of the Department is briefly described here through its research 
and education. Organizational changes, albeit important, are only sketched.

There are three chronological chapters based on a division of the 75 years into three 25-year 
periods:  Chapter 1: The first 25 years, 1947–1972, Chapter 2: The middle 25 years, 1972–1997, and 
Chapter 3: The latest 25 years, 1997–2022.2 

The Department of Sociology at Uppsala University is herein usually shortened to “the Depart-
ment”.

Two sources are more important than others in this Jubilee Report. The first is the history of  
the Department written for the 50th anniversary in 1997, Sociologiska institutionen 50 år 1947-1997  
(“The Department of Sociology 50 years 1947-1997”), edited by Gunhild Hammarström.  
The chapter from that publication that is most used here is “Department of Sociology in Uppsala 
celebrates its 50 years anniversary”, written mainly by Ulf Himmelstrand and complemented by his 
colleagues, especially Sonja Calais van Stokkom. This source is herein referred to as GH 1997.  
The second source is authored by Gunhild Hammarström, “Sociologiska institutionen: En spegling 
av samtiden” (“Department of Sociology: a reflection of its time”), Part I in the present oeuvre.  
This source is herein referred to as GH 2022. Both these sources are written in Swedish. Other 
sources are given throughout this Jubilee Report as they are used. Quotes from Swedish sources 
are translated by the author. With the goal of having it published in time for the Jubilee, it was 
finalized in May 2021.

1  Thanks go to Gunhild Hammarström for our fine cooperation during the past years of work with the report to the 75th anniversary of 
the Department. Thanks go to her as well as Göran Ahrne, Magdalena Czaplicka, Ulf Göransson, Ilkka Henrik Mäkinen, Eva Sandstedt and 
Marie Sépulchre for their reading of this report or its earlier, longer version, and their valuable critical comments.
2  Each period starts on 1 July of the relevant year, so spring term belongs to the former period and autumn term to the latter period.
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Chapter 1: 

The First 25 Years, 1947–1972 

HEADS OF DEPARTMENT 1947–1972 AND THEIR YEARS OF SERVICE

Torgny Segerstedt 1947–1954  
Georg Karlsson 1954−1967    
Birger Lindskog 1967−1970   
Ulf Himmelstrand 1970–1971  
Jan Olof Björkman 1971–1972

THE FOUNDING

The Department of Sociology at Uppsala University is the oldest department of sociology in Sweden3. 
The Department was established in the summer of 1947. Torgny T. Segerstedt4 (1908–1999), a 
professor of philosophy at Uppsala University since 1938, was given the choice of continuing at 
the Department of Philosophy, or becoming a professor of a new discipline, sociology5. Segerstedt 
chose sociology. That choice marks the start of the Department of Sociology of Uppsala University.

The year 1947 came only two years after World War II, in a time marked by optimism and 
belief in modernity in Sweden, which had not had war. The first 25 years of the Department of 

3  Uppsala University, established in 1477, is the oldest university in Sweden. The social sciences were born in the twentieth century. Of 
the 13 units of today’s Faculty of Social Sciences, Uppsala University, only three  – Government, Social and Economic Geography, and Statis-
tics – are older than the Department of Sociology. 
4 Torgny Segerstedt was Vice-Chancellor of Uppsala University from 1955 to 1978. The Segerstedt Building is named after Torgny T. 
Segerstedt. It houses the Vice-Chancellor of Uppsala University and the university administration, a staff of around 600 people.
5  See Anna Larsson and Sanja Magdalenić (2015), Sociology in Sweden: A History, Houndmills, Basingstoke. Palgrave Macmillan, 
especially Chapter 3 for the founding of the Department. See also Anna Larsson (2001), Det moderna samhällets vetenskap: Om etableringen 
av sociologi i Sverige 1930-1955 (The science of modern society: On the establishment of sociology in Sweden 1930-1955) Diss. Umeå: 
Institutionen för historiska studier. 
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Sociology saw rapid economic growth in Sweden. The peak of that growth occurred during the 
first half of the 1960s, when GDP increased by five per cent per year, the so-called ‘record years’ 
(rekordåren) in Sweden. It was a 25-year period when education was most highly valued all over 
the world and everybody stressed the importance of learning. The number of students at Swedish 
universities grew from year to year. The big cohorts born in the 1940s reached the university in the 
1960s, and with this generation of young people came, roughly in 1968, a general questioning of 
modern society.

To return to 1946, a governmental working committee on universities said that “the general 
opinion seems to agree upon that sociology ought to be included as soon as possible as an indepen-
dent discipline in the Swedish university system and specific teacher positions in this discipline 
should be established”.6 The decision to establish sociology came then in Government Bill 272 of  
2 May 1947. In it, “speculative sociology” was opposed, and the Bill specified: “there can be no doubt 
that when we in Sweden have talked about the need to establish sociology as an academic discipline, 
we have thereby meant an empirical discipline with the task of exploring the conditions of modern 
society.”7

The Department of Professor Segerstedt was small, housed in a cosy apartment in Övre Slotts-
gatan 12 (1947–1954), neighbouring the University Main Building in Uppsala. The students were 
few in number, although the open Segerstedt lectures in the university building attracted more 
people, and there was no administrative staff. There were 4 500 students in total at Uppsala Univer-
sity in those days, while there are 40 000 students today.8 

One of the students who had followed Segerstedt from the Department of Philosophy to the 
new Department of Sociology was Georg Karlsson, later, in 1966, appointed the first professor of  
sociology at Umeå University. He wrote the first dissertation of the Department in 1951. It was a 
modern dissertation, written in English, Adaptability and Communication in Marriage. The disserta- 
tion sparked a debate in the media, where one of the critics wrote: “Does the author find it correct 
to send young students without experience to homes they know nothing about to pose the most 
delicate questions to couples married for the past 25 years?”9 Georg Karlsson responded that 
according to the survey technique, the students could only pose questions already written in his 
or her questionnaire and then register the responses. In this media debate, insults were exchanged 
between dissertation supervisors and representatives of other disciplines.10

The grand project of research from the first period of the Department was a study, led by Torgny 
Segerstedt, comparing urbanisation and industrialisation in Huskvarna, on old industrial town, 
and Katrineholm, one of the new towns established with the construction of the Swedish railway 
system. It resulted in a book of two volumes with the impressive title Människan i industrisamhället  
 
 
 

6  “Betänkande angående socialvetenskapernas ställning vid universitet och högskolor m.m.”, SOU 1946:74, p.83.
7  Kungl. Maj:ts proposition 272, page 215.
8  www.uu.se/om-uu/historia/kort-historik/, retrieved 2021-01-03.
9  GH 1997 p. 5.
10  GH 1997 pp. 4-5.



Del 4   |  DEPARTMENT OF SOCIOLOGY,  UPPSALA UNIVERSITY 1947–2022   •   271

(“Man in Industrial Society”), written by Segerstedt and Agne Lundqvist and published in 1952 
and 1955. The study was later partly replicated by Rune Åberg et al., 1990.11

Doctoral students at the Department did commissioned studies for state and municipal agencies 
and for organizations. This gave the researchers a deeper knowledge of Swedish society. They were 
commissioned by the Folk High School of Åsö in Södermanland, the City of Uppsala, the Swedish 
Government (regarding the 1955 inquiry regarding universities), the Education Association of 
Södermanland County and the disability organization “De Vanföras Riksförbund”, among other 
agencies, and the studies concerned the use of cars, holiday habits, and the lives of polio patients, 
alongside other subjects.12

Later grand research of the Department during its first 25 years was Sten Johansson’s big project 
for the Low-Income Investigation13, the first round of the longitudinal Swedish Standard-of-Living 
survey. It resulted in 15 reports published in 1970-1971, based on a large sample, representative of 
the population of Sweden. This survey continued at Stockholm University, and it was replicated 
in 1974, 1981, 1991, 2000, and 2010. It is one of the longest-running social science surveys in the 
world, and it started at the Department in Uppsala.14 

The dissertations at the Department were of two types that do not exist anymore:  either the 
old-format doctoral dissertation (gradualavhandling), a life-time achievement, or the old-format 
licentiate dissertation, where the highest grade corresponded to a modern PhD exam. There were 
altogether eight old-format doctoral dissertations from the period when such dissertations could 
be written, that is up to 1974. The majority of these, five out of eight, were written in English. 
There were 54 old-format licentiate dissertations completed in the same period, 13 of which were 
written in English, one in German, and one in Dutch. They covered a wide range of life in Sweden 
such as women using libraries, Swedish “Travellers”, class-based leisure-time habits, musical habits, 
housing, alcohol abuse, and the debate on nuclear weapons in Swedish press.

The individuals who were trained as researchers at the Department during that time were 
successful: four of the eight doctors became professors, as did several of the licentiates, for example, 
Sten Johansson and Johan Asplund. To put this information in perspective, the general tendency 
was that there were only one professor at each department in those days.

THE IDEAL: AMERICAN SOCIOLOGY

Arnold Marshall Rose (1918–1968), elected president of the American Sociological Association 
and a close colleague of Gunnar Myrdal in Myrdal’s world-famous study on “racial relationships” in 
the U.S., The American Dilemma (1944), visited the Department as well as the other two sociology 
departments in Sweden during the late 1950s. His judgement was that social psychology had become 
too dominant in Swedish sociology. Even studies on industry and housing in Sweden focused on 

11  Industrisamhälle i omvandling: människor, arbete och socialt liv i en svensk industristad från femtiotal till åttiotal, ed. by Rune Åberg (1990), 
Stockholm: Carlssons förlag.
12  GH 1997 pp. 14-15.
13  https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/l%C3%A5ginkomstutredningen , retrieved 2021-01-11.
14  https://www.sofi.su.se/english/2.17851/research/three-research-units/lnu-level-of-living, retrieved 2021-01-11, see also Göran Ahrne 
in this book.
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micro-level attitudes and the concept of adjustment. In the U.S., social psychology camped with 
Talcott Parsons’ macro-level structural functionalism.15

The professor of the Department, Torgny Segerstedt, had been influenced by analytical philosophy, 
which at that time was in opposition to so-called continental philosophy. Segerstedt explained his 
view of science as follows:

"All sciences work with theories and hypotheses. In the empirical sciences, however, the theories 
and hypotheses must be able to be tested and their truth content proven or disproved. One of the 
most important scientific tasks is therefore to develop methods for this test and a technique for 
collecting facts, analysing their content, and determining their strength". (Segerstedt, Preface to 
Sociologiska metoder (“Sociological methods”), ed. Georg Karlsson, 1961) 

The sociology of the Department seems to have been a coherent, mostly quantitative, school of 
positivistic, theoretically informed, empirical research. It had, as Rose observed, a focus on social 
psychology and micro-analyses. It obviously held American sociology as the ideal sociology. Opera-
tionalising concepts through the quantification of observations on variable scales are important to 
this school of sociology with inspiration from Guttman and Lazarsfeld. Inspiring theoreticians at 
that time were, for example, Lundberg, Homans, Lipset, Merton and Parsons.16 

Another typical characteristic of the Uppsala sociology was, and still is, its philosophical bent, 
understandable considering the origin of the Department of Sociology in the Department of 
Philosophy. Phrases and modes of expression used in society could be analysed and criticized, a 
tendency to deconstruction and discourse analysis before these words were used.17

The links to American sociology also come to light in the fact that Bo Anderson, with a licentiate 
degree from the Department, became professor of sociology at Michigan State University, that 
Hans Zetterberg, who held a licentiate from the Department and was employed at the Department 
for a period, became a professor at Columbia University and later Ohio State University, and that 
Bengt Rundblad, also with a licentiate degree from the Department, worked for a time as an assis-
tant to Talcott Parsons at Harvard University. 

Sociology started at Uppsala University in 1947, but after seven years, in 1954, Stockholm Uni-
versity College18 (in 1960 Stockholm University) and Lund University established professorships in 
the subject, held by Gunnar Boalt and Gösta Carlsson, respectively.19 Umeå University was estab-
lished in 1965, and welcomed Georg Karlsson, who, as we have seen, wrote the first dissertation at 
the Department at Uppsala, as its first professor of sociology in 1966. 

Gothenburg is a special case. It actually had the very first sociological chair in Sweden as early as 
1903, contemporary with Durkheim’s chair at the Sorbonne in 1902. Gustaf Steffen was professor 
of economics and sociology at Gothenburg University College (in 1954 Gothenburg University)  
 

15  GH 1997 p. 12.
16  See, for example, Ulf Himmelstrand’s dissertation from 1960, Social Pressures, Attitudes and Democratic Processes.
17  The strongest exponent of this philosophical tradition in Uppsala sociology is Kaj Håkanson.
18  Stockholm and Gothenburg University Colleges conducted research and were functioning as full universities.
19  Richard Swedberg & Irene Wennemo (red.) (1995). Sociologin i Stockholm 1954-1994. Stockholm: Sociologiska institutionen, 1995, and 
Kjell E. Eriksson, Eva Fasth, Lars Gunnarsson & Gunilla Jarlbro (eds)(1996) Från seminarium till storinstitution. Sociologi i Lund 1947-1997. 
Årsbok 1996, Sociologiska institutionen, Lunds universitet.
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and taught until his retirement in 1929.20 Between 1929 and 1947, there was no department of 
sociology in Sweden, but sociology was nevertheless taught and discussed, mostly at philosophy 
departments, in Lund (Gunnar Aspelin and Fritz Croner), Stockholm (Einar Tegen) and Uppsala 
(Segerstedt).21 Gothenburg University got its department of sociology in 1959 and Edmund Dahl-
ström became its first professor of sociology. 

The five departments of sociology co-operated in building up a good programme in sociology 
by writing course literature and establishing, in 1964, when the Umeå department still did not 
exist, a journal for sociology in Sweden, Sociologisk Forskning (“Sociological Research”). The journal 
was edited at the Department for the first three-year-period, with Johan Asplund, later professor of 
sociology in Lund, as its editor. Asplund wrote his old-format licentiate dissertation in 1965 at the 
Department, Om attitydbegreppet (“On the concept of attitude”). 

Early course literature used in the education of sociology at the Department, and also at the 
other sociology departments in Sweden, were Svensk samhällsstruktur i sociologisk belysning (1959, 
“Swedish social structure in a sociological perspective”, edited by Edmund Dahlström) and Sociolo- 
giska metoder (1961, “Sociological methods”, edited by Georg Karlsson), course books planned to 
complement each other, involving 12 authors in “Svensk samhällsstruktur” and 14 authors in “Socio- 
logiska metoder”, two solid, collective sociological works. The chapters in “Svensk samhällsstruktur” 
covered population, the family, labour market, industry, consumption, cities and countryside, 
religion, class, media, politics, socialisation and education, and the editor says that more aspects of 
Swedish society could have been included but major areas of Swedish society were still unexplored. 
Chapters in “Sociologiska metoder” concern for example archive studies, survey research, case stud-
ies, sociometric studies, and more general themes, such as comparisons over time, interpretation, 
and measurement.

When it comes to pure theory, the book Sociologiska teorier: Studier i sociologins historia (“Socio-
logical theories: Studies in the history of sociology”) was published in 1967, with Johan Asplund as 
editor. It came out in five editions, with the last reprint in 1978. In the third, expanded edition from 
1970, the following theoreticians were analysed: Charles H. Cooley, Émile Durkheim, Sigmund 
Freud, George C. Homans, Karl Marx, George A. Lundberg, George Herbert Mead, Robert 
Michels, Wilfredo Pareto, Georg Simmel, Talcott Parsons, and Max Weber, alongside conflict and 
consensus theories and structuralism. Of the eleven authors of the book, two were women, Sonja 
Calais (Uppsala) and Mia Berner Öste (Gothenburg). Most of the authors of the book were con-
nected to the Department.

THE ELEPHANT PERIOD
Growth of universities took place all over the world in the 1960s owing to the high value of educa-
tion in society, the burgeoning wealth of societies after World War II, and the very large cohorts of 
people born in the 1940s. Politically, there was the spirit of 1968, with protests against the Vietnam 

20  For a short presentation of Steffen and the interwar period, see Lars Hansen’s Sociologiska institutionen i Göteborg 1959-1999 (“The 
Department of Sociology in Gothenburg 1959–1999”) pp. 9–17.
21  See the above mentioned Anna Larsson and Sanja Magdalenić (2015) Sociology in Sweden, Chapter 2, and Joachim Israel (1998) Ett 
upproriskt liv: Memoarer (“A rebellious Life: Memoirs”) pp. 160–162. See also Anna Larsson’s above mentioned dissertation (2001) on the 
establishment of sociology in Sweden 1930-1955. 
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War and the apartheid regime in South Africa, with the May revolt in Paris and the Prague Spring 
ending with the Warsaw Pact invasion, all in 1968. In Sweden, students squatted the Student Uni-
on Building (Kårhuset) in Stockholm in May 1968. 

The number of students coming to the Department grew continuously throughout the 1960s. 
The state paid the university according to its number of students, and the university paid the 
departments according to the number of students who had chosen to study at each department. If 
more students came, the department got more resources to teach them. It was called the Automa-
ticity Rule (Automatikregeln).22

TABLE 1. 
Increase in the number of students at the Department of Sociology during the 1960s23

Academic year 1962/63 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1971/72

Number of students 418 1 268 1 572 2 008 2 390 2 840

Autumn 1971 was the peak term for the Department when it comes to the number of students. It 
had 825 first-term students. (In comparison, post-graduate education at the Department reached 
its peak in the number of registered PhD candidates in the autumn of 1986, 148 candidates.24) 
Each group of 30 students was guaranteed a certain number of lectures and seminars. Teaching 
staff had to be recruited and more than ten unexperienced teaching assistants led seminars and 
group work. Even if students were still working on their third-term research paper, they could be 
teaching assistants, having only one or two terms more of sociology education than the students 
they taught. The biggest hall in Uppsala, the assembly hall of the university building, was used for 
lectures in sociology, an impressive difference from Segerstedt’s lectures in the smallest hall of the 
university building back in the 1940s. Crown Prince Carl Gustaf, born in 1946, studied sociology 
at the Department in the autumn of 1969.25 A few years later he became, and still is, King Carl 
XVI Gustaf. 

The influential Director of Studies at the Department, Sonja Calais, later Sonja Calais van 
Stokkom, called this period with its great influx of students ‘the elephant period’26. She served as 
Director of Studies in 1964–1980 and 1993–1995, that is, for almost twenty years27.

RENEWAL OF THE SOCIOLOGY PARADIGM

When the large cohorts of sociology students had a bachelor’s degree and had written a third-term 
research paper in sociology, they were free to enter the new PhD programme, a reform of 1969. 
That year the Department also got a new professor of sociology, Ulf Himmelstrand. 

22  GH 2022.
23  Based on GH 1997 p. 18.
24  GH 2022.
25  GH 1997 pp. 18–21
26  GH 1997 p. 18.
27  GH 2022. 
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An example of the spirit of 1968 is the following. A university democracy reform, FNYS28, had 
introduced different ways of electing the board of a department. The most far-reaching model had 
been chosen for the Department, and it entailed that around half the board should consist of student 
representatives, around half the board of teacher representatives, and on top of that two represen-
tatives of the technical and administrative staff. When the representatives to the first Board of the 
Department had been elected in the autumn of 1969, the new professor Himmelstrand found that 
he himself had not been chosen to represent his teaching colleagues. 

Some days after this disappointing start of his professorship, Himmelstrand travelled to a 
conference in Strasbourg, and coming back to the railway station in Uppsala, he met a student that 
he had become acquainted with earlier. The student said: “Hello! Congratulations! You have been 
elected to the Board of the Department!” He then shook Professor Himmelstrand’s hand. Himmel-
strand replied: “No, I have not been elected”. The student responded: “Oh yes, we elected you as our 
student representative!”29

The coherent, quantitative approach to sociology with a strong focus on social psychology that 
characterized the Department was described above. Despite the coherence, there was an open and 
liberal air at the Department, according to the memoirs of Joachim Israel (1998). Israel had taken his 
doctoral degree in Stockholm in 1956, and he was given a six-year postdoc post in medical sociology, 
which he placed at the Department in Uppsala. He did not miss Stockholm. He says that the 
benevolent and humorous reader Birger Lindskog, who led the Department at that time, had 
succeeded in shaping an atmosphere that spurred creativity and independence, cooperation, and 
a feeling of a fellowship among the researchers30. Israel says that he had an “intoxicating feeling 
of freedom” during those six years and that these years became “some of the most productive in my 
life”31. In researching the effect of mental hospitals on their patients, his collaborator Sten Johansson 
found Melvin Seeman’s discussions of alienation. Israel compared Seeman’s apprehension with 
Marx’ and Hegel’s texts on alienation. This led to a Marx seminar in Uppsala, a “risky enterprise 
had it not been for the openness ruling the Department”32. Israel continued his alienation studies  
with Weber, Durkheim, and Georg Simmel. He started his alienation project in 1964, in the 
middle of the Cold War between U.S. and the Soviet Union. Marx then seemed to be under a ban 
in the Swedish academic world. Israel’s study became one of the first Marxist books published by 
someone belonging to the academic establishment, in Sweden in 1968. It was translated into eight 
languages, reviewed in Le Monde, and sold in 25 000 copies in Germany alone. This alienation 
research can be seen as a predecessor of the paradigmatic crisis of sociology. 

With the reform of the student loans (studiemedel) from 1965, a combination of favourable 
governmental loans and governmental grants, and with the free admission to postgraduate educa-
tion, many students could go on to a PhD programme following their bachelor’s degree.33 In 1971, 
there were already 129 PhD candidates at the Department. Postgraduate education at the Depart-

28  FNYS, Försöksverksamhet med NYa Samarbetsformer (Experimental work with new ways of cooperation).
29  From the valuable memoirs of Himmelstrand (2000) p.173.
30  Israel p. 216.
31  Israel p. 217.
32  Israel p. 217.
33  https://www.csn.se/om-csn/vart-uppdrag/studiestodets-och-csns-historia.html#h-Ar19191974, retrieved 2021-01-05.
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ment was led by Professor Ulf Himmelstrand and his two postdoc fellows (forskarassistenter), Björn 
Eriksson, PhD 1972, and Kaj Håkanson, licentiate 1969. The years around 1970, when they were 
still in their twenties, Björn and Kaj were leading discussions with third-term students and PhD 
candidates on the sociology of knowledge, criticising the established school of sociology for being 
positivistic34. Both theory and methods were criticized, in this way continuing the philosophy-ori-
ented Uppsala sociology tradition. Thomas Coniavitis, PhD from the Department in 1977, also 
came to play a leading role in introducing continental Marxist social science to the PhD candi-
dates. Lars Udehn’s well-read dissertation from 1987 could serve as an example of the questioning 
of research, in his case a critique of methodological individualism. His thesis was later updated and 
published by Routledge in 2001 as Methodological Individualism: Background, History and Meaning. 

A theoretical and informal trade unionist council was established by the doctoral students, 
the Council of Doctoral Students (”Doktorandernas råd”), which participated in reforming the 
PhD programme, especially by broadening the scope of the required reading. Kaj Håkanson led 
a productive study circle for doctoral students on the Russian Revolution, critical of revolution. 
He also led a seminar on social welfare (“Social- och vårdpolitiska gruppen”), where normalcy and 
deviation were deconstructed and solidarity with marginal groups in society was the ground. This 
approach was the mark of the many dissertations from that group35.

With the critique from the Marxist sociologists of traditional sociology, new study subjects be-
came central, such as organisations, class, and work. When Arbetslivscentrum (Centre for Working 
Life) was established in 1977, later called Arbetslivsinstitutet (Institute for Working Life, several 
researchers left the Department to join it.

We have now seen the founding of the Department in 1947, its growth in student numbers, 
reaching a peak in 1971, the solid school of traditional sociology of the 1950s building up a basic 
body of sociological knowledge in Sweden, and then around 1970, with the arrival of huge cohorts 
of students to the new PhD programme, an actual questioning of all aspects of the traditional 
school of sociology, except its philosophical bent.

34  For a general analysis of the battles around positivism, see Heidegren 2016.
35  For colourful memories from that time, see Chapter IV “‘Ryska revolutionsgruppen’ 1971–1973: Ett bidrag till Sociologiska institution-
ens historia” by Gunilla Dahlkild-Öhman and Eva Sandstedt, and Chapter V “Om den vård- och socialpolitiska gruppen: Ett samtal mellan 
Elisabet Näsman, Fredrik Palm och Sverre Wide” in the Festschrift to Kaj Håkanson, ed. by Wide, Palm & Misheva 2008.



Del 4   |  DEPARTMENT OF SOCIOLOGY,  UPPSALA UNIVERSITY 1947–2022   •   277

Chapter 2: 

The Next 25 Years, 1972–1997 

HEADS OF DEPARTMENT 1972–1997 AND THEIR YEARS OF SERVICE:

Ulf Himmelstrand 1972−1973  
Rolf Jonsson 1973−1974   
Jan Olof Björkman 1974−1979
Jürgen Hartmann 1979−1980
Lars Tornstam 1980−1987
Björn Eriksson 1987−1992
Gunhild Hammarström 1992−1996
Stefan Björklund 1996−1997

ECONOMIC PROBLEMS, COOPERATION, AND INNOVATION

The 1970s brought austerity. The immense economic growth in the Western world since World War 
II was broken by the 1973 oil crisis. This was followed by an industrial crisis, in Sweden worst in 1977, 
when the GDP even decreased.36 For universities, the financial conditions deteriorated because the 
Automaticity Rule, meaning that departments were paid according to the number of students who 
had chosen to study there, was revoked in 1972.37 Instead, the number of students who could study at 
a department was decided on other criteria than popularity and above the level of departments.

The financial situation for the Department weakened. Through clever links to different actors, 
the large group of teachers from the ‘elephant period’ could be saved and continue to be employed.  
Cooperation and innovation from the staff, especially the Director of Studies, Sonja Calais, led to 
many new courses.

36  Statistics Sweden (2016) ”Record years and crises – this is how GDP has increased and decreased” 
(“Rekordår och kriser – så har BNP ökat och minskat”) https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2016/bruttonationalprodukten-bnp/, 
retrieved 2020-08-03.
37  GH 2022.
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Through a governmental reform in 1968, departments could give courses oriented to vocations, 
so-called Yrk-courses. The Department started one such course, “Information Technology”, in 1970 
and it developed into Media and Communication studies. This was an important section of the 
Department until 1998, when it morphed into a brand new department, the Department of Informa-
tion Science, together with “Human-Computer Interaction” and “Statistics with Administrative Data 
Processing”. Another such Yrk-course was “Labour Market Technology with Personnel Administra-
tion”, starting in 1972 and becoming very popular. It was developed into the P-line (P for personal, 
meaning personnel), later the Programme in Human Resource Management and Working Life, 
in cooperation with the Department of Education. This programme is still an extremely important 
section of the educational offerings, not only to the Department but to many sociology depart-
ments in Sweden. The Department also developed and instituted a two-term programme for 
nurses, “Health and Medical Service Administration”.38

Extra courses were given by teachers in evenings in Uppsala and in the neighbouring towns 
Eskilstuna and Västerås, such as “Sex Roles”, “Sexology”, “Immigrant knowledge” and “Social 
politics”. Many teachers on the staff were involved in developing these courses. Courses given in 
cooperation with other departments were also developed, such as in the 1980s, “Knowledge about 
the Environment” by Tom Burns from the Department with Sture Öberg from the Department 
for Social and Economic Geography, and Evert Vedung from the Department of Government. 
A new textbook was developed for the two-term environmental course in 1997 by Eva Sandstedt 
from the Department along with Rolf Lidskog and Göran Sundqvist.39

The Department also cooperated with other universities and university colleges. At the Uppsala 
University branch in Örebro, there was a unit of sociology overseen and run by the Department 
starting in 1969. It became a department of its own in 1977. But the Örebro postgraduate pro-
gramme in sociology stayed with the Department in Uppsala until 1999, when Örebro University 
College was upgraded to Örebro University. There has since 1977 been considerable exchange 
between the Department and the sociology units of the university colleges of Dalarna, Gävle and 
Mälardalen. Graduated PhDs have become teachers there, and sociologists there have helped the 
Department when it has lacked teachers. Also, joint research projects have produced links between 
the institutions. 

The examples above are a sign of a general and successful entrepreneurial spirit at the Depart-
ment of Sociology at Uppsala University.  
 
THE INTERREGNUM 
The term interregnum, which indicates the period between the death of a king and the entry of his 
successor, could also be applied as a concept to the academy. When there was only one professor-
ship per department in Sweden, the chair, such periods of interregnum between professors could 
have consequences. On the one hand, teachers at a department without a professor could be more 

38  GH 2022. 
39  Lidskog, Rolf, Eva Sandstedt & Göran Sundqvist (1997). Samhälle, risk och miljö: sociologiska perspektiv på det moderna samhällets miljö- 
problem (”Society, risk and the environment: Sociological perspectives on the environmental problems of modern society”). Lund: Studentlit-
teratur.
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independent; on the other hand, their department risked being less influential vis-a-vis the outside 
world. The Department has endured long periods of interregnum. (The heads of department at the 
universities during these periods were sometimes the chair-holder, sometimes other staff at the 
Department.)40

The first professor of the Department, Segerstedt, became Dean of the Faculty of Philosophy 
in the early 1950s.41 In 1955 Segerstedt became the vice-chancellor of Uppsala University (“rector 
magnificus”), a position he held until 1978. During his period of holding both those positions, he 
was on a partial leave of absence, and from 1957 on a full leave of absence.42 Different people held 
his position at the Department, no one having the power that a full professor could have. Not until 
1969 was Segerstedt’s chair once more occupied, this time by Ulf Himmelstrand. But Himmel-
strand, too, soon felt that other things were more important than filling his chair. Before four years 
had passed, Himmelstrand was on leave of absence, in his case for doing research, from 1972 to 
1981. Then, after having held the chair for some years, he left the Department again in 1987 to be 
a guest professor in Nairobi, a period during which he went into retirement in 1989. 

The interregnum continued concerning the Segerstedt chair after Ulf Himmelstrand’s retirement 
in 1989.43 Birgitta Nedelmann was appointed to the chair in 1990 but was never installed. Then 
Göran Ahrne was appointed to the chair in 1993 but stayed only half a year. The interregnum 
continued throughout the rest of this second 25-year period of the history of the Department, 
1972–1997. Hence, during the first fifty years of the Department’s history, the Segerstedt chair was 
more often vacant than occupied, either because its holder was on leave or because the new holder 
was not yet appointed and installed.

The first professors that were appointed in parallel to the Segerstedt chair were Birger Lindskog 
and after him Tom Burns, who added their professorial competence to the collegium of non- 
professorial supervisors. Lindskog was named an extra professor at the Department from 1969 
until his retirement in 1980. This meant that the Department had only one professor for the whole 
1947–1969 period. Lindskog was succeeded as professor by Tom Burns, coming from Stanford and 
Oslo, from 1982.

Their strength was amplified by three new professorial chairs during the end of this second 25-
year period, namely in sociology specialising in disability studies (Mårten Söder, installed in 1991), 
in sociology specialising in elderly (Lars Tornstam, installed in 1992), and in sociology specialising 
in women’s studies (Eva Lundgren, installed in 1993). The Department also got 20 per cent of a 
professor in sociology at Örebro University College (Thomas Brante, installed in 1995), and 20 per 
cent of a professor in sociology at IBF, the Institute for Housing and Urban Research, then in 

40  It should be remembered that the Department has enjoyed stable leadership in its heads of department. During the 75 years of 
existence, Georg Karlsson and Lars Tornstam led the Department for 13 years each and Torgny Segerstedt and Jan-Olof Björkman led the 
Department for seven years each. 
41  At Uppsala University, the social sciences belonged to the section of humanities within the Faculty of Philosophy until 1956, then to 
the Faculty of the Humanities until 1964, and thereafter to the new Faculty of Social Sciences, established in 1964. See Samhällsvetenskapliga 
fakulteten vid Uppsala universitet 50 år, 1964-2014 (“Faculty of Social Sciences at Uppsala University 50 years, 1964–2014”), (2014) ed. by 
Mattias Bolkéus Blom and Lars Magnusson, Uppsala University, p.186.
42  GH 2022. 
43  The first chair of sociology after the Second World War, the Uppsala chair, has no official name but it is here referred to as the Segerstedt 
chair.
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Gävle ( Jim Kemeny, installed 1996). The one-professor-per-department system had now expired. 
If the interregnum at the Department could bring with it independent and entrepreneurial 

teachers in a less hierarchical organization, it also meant less influence on the Faculty level. For the 
period from 1964, when the Faculty of Social Sciences was established, until now, 2021, there have 
been 13 deans of faculty and 17 deputy deans of faculty. Only two of these 30 people have been 
sociologists, Elisabet Näsman who was Deputy Dean of Faculty in 2008-2011 and Tora Holmberg, 
also Deputy Dean of Faculty in 2017–2020.44 (There are today eleven departments and two insti-
tutes within the Faculty.) Perhaps a change can be shown in the fact that Tora Holmberg from  
1 July 2020 is one of the three Vice-Rectors of the University. Otherwise, when a department does 
not hold central posts at the faculty level, there is often less contribution from that department 
to the common good of its faculty, and less knowledge at the department of new rules and new 
resources coming via the faculty.

RESEARCH AT THE DEPARTMENT DURING THE MIDDLE PERIOD,  
1972–1997

Ulf Himmelstrand had been on research leave for long periods. In the Sweden Project, the Paradigm 
Project, and the Idea Project, Göran Ahrne, Richard Swedberg, and Eric Olin Wright were among 
his collaborators. The Idea Project, for example, built on the idea that the different social sciences 
should be better at integrating each others’ results. It started with an interdisciplinary study in 
economics on the notion of exogeneous factors in economic theory. Beyond Welfare Capitalism was 
published by Heinemann in 1981, and Sociology: From Crises to Science was published by Sage in 
1986, both edited by Ulf Himmelstrand.

The three new chairs of the early 1990s for sociological research on disability, the elderly, and 
women, respectively, contributed a great deal to the research done during the middle 25-year period, 
1972–1997. The first two professors on disability in the social sciences in all of Sweden were the 
chair established in 1991 at the Department (Mårten Söder) and a chair in psychology at Gothen-
burg established in 1994 (Erland Hjelmquist). Mårten Söder worked in his empirical and theore- 
tical studies in the philosophical tradition of Uppsala sociology, by deconstructing perspectives and 
concepts surrounding disability. One example is his deconstruction of the so-called principle of 
normalization, which implies that persons with disabilities should be able to have a “normal” life. 
Dimitris Michalakis wrote the first disability dissertation 1995, followed by Karin Barron 1997, 
Karin Götlind Jöreskog 2002, Päivi Fredäng 2003, and Lars Grönvik 2007. Research on the  
Sociology of aging  started with the dissertation by Lars Tornstam, Ageing: a socio-gerontology 
perspective (1973, in Swedish) and the dissertation by Gunhild Hammarström, Social ageing: a 
cross-cultural perspective (1975, in Swedish). They took part in a national research programme on 
the elderly, and a governmental commission suggested a new chair in sociology of the elderly at 
the Department. Lars Tornstam became the first holder of that chair in 1992. Among his many 

44  Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet 50 år, 1964-2014 (“The Faculty of Social Sciences at Uppsala University 50 years, 
1964–2014”), Mattias Bolkéus Blom & Lars Magnusson (eds.), Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, C. 103, p. 179, and information from 
Faculty Secretary Maria Andersson.
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studies, he put forward the gerotranscendence theory45. He retired in 2010 and was succeeded by 
Sandra Torres the same year. Her dissertation, Understanding ‘successful aging’: Cultural and migratory 
perspectives (2001) grounded her future research. Gunhild Hammarström was another senior 
researcher in the gerontological research group, that started in 1992. Peter Öberg wrote the first 
dissertation within the group in 1997. The first PhD’s after Öberg were Marianne Winqvist (1999), 
Sang-Hoon Ahn (2000), Sandra Torres (2001), Torbjörn Bildtgård (2002) and Karatu Kiemo (2004).

Women’s research was boosted by the new chair in the sociology of women at the Department 
in 1993. The first and last professor on this chair was Eva Lundgren, who for a decade supervised 
several dissertations in feminist sociology, the first being Stina Jeffner in 1997. Some other disserta- 
tions supervised by Eva Lundgren are Aylin Akpinar 1998, Lena Berg 2002, Åsa Eldén 2003, 
Kristina Eriksson 2003 and Frida Nilsson 2004. Some researchers had already started independent 
feminist research when Eva Lundgren arrived, and they defended their theses: Beth Maina Ahlberg 
in 1988, Anne-Marie Morhed in 1993, Christine Roman in 1994, and Martha Blomqvist in 1994 
(Christine and Martha both had Eva Lundgren as so-called double reader at the end of their work). 
Beth Maina Ahlberg’s pioneering dissertation was entitled Women’s collective participation in devel-
opment: a socio-cultural and historical analysis of mobilization of women for collective action with special 
emphasis on health and reproduction, the first African woman to write a dissertation at the Faculty 
of Social Sciences, Uppsala University. Anne-Marie Morhed’s dissertation is also of special interest 
concerning feminist sociology during these formative years, “Between women’s move- 
ment and women’s research: On the discourse of women and its development into a discipline.”46  

45  See for example the review article “Theory of Gerotranscendence: An Analysis”, in Austin Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences 
2015; 281): 1035, by Fahreen Rajani and Hena Jawaid.
46  An interpretation of the Swedish title: Mellan kvinnofråga och kvinnovetenskap: Om kvinnodiskursens utveckling och disciplinering.

From left to right Peder Hård af Segerstad, Anne-Marie Morhed, Jan Trost and Lowe Hedman (foto 
Sociologiska institutionen/Sverker Syrén, 1991)
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(Her supervisor, Björn Eriksson, had written on the formation of sociology.47)
Eva Lundgren had interviewed women beaten by their husbands, husbands who beat their wives, 

and sexually abused children. Her theory, explaining why battered wives stay with their husbands 
instead of leaving them, is now a classical theory, namely the process of normalisation of violence.48 

Examples of other big research projects during the second 25-year period of this Department 
history, 1972–1997, concerned sexuality and African social conditions. Such projects were some-
times financed by grants, sometimes kept together by common interest, resulting in several disser-
tations. Sexuality was the main subject of Bo Lewin, who came from family sociology, the field of 
Jan Trost. Lewin researched sexuality in many groups such as students in secondary schools, disabled 
people, and immigrant youth. In the mid 1990s he got a grant to research the sexual habits of the 
Swedish population in a large-scale study, only the second since 1967.49 Two dissertations were 
supervised by him in the field of sexuality (Gisela Helmius 1990 and Kerstin Rathsman 2000).

47  Björn Eriksson (1988) Samhällsvetenskapens uppkomst: En tolkning ur den sociologiska traditionens perspektiv (“On the origin of social 
science: An interpretation from the perspective of the sociological tradition”). Uppsala: Hallgren & Fallgren. 
48 For her theory, see Lundgren (1995) Feminist Theory and Violent Empiricism, and for a popular version of her theory, see Lundgren 
2004/2012.
49  Bo Lewin & Kerstin Fugl-Meyer (eds.) (1998). Sex i Sverige: om sexuallivet i Sverige 1996 (Sex in Sweden: On Swedish sexual life 
1996), 3rd ed., Stockholm: Folkhälsoinstitutet (also in English).

Some of the members of the feminist dissertation spex group of the Department, Busy Woman, from left 
to right first row Vera Segraeus, Eva Sandstedt, Gunilla Dahlkild Öhman and Ulla Arnell, second row 
Britta Jonsson, Elisabet Näsman, Hedvig Ekerwald and Stina Johansson
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Ulf Himmelstrand was good at networking 
in a cosmopolitan and kind way, and in many 
cases thanks to his contacts in Nigeria, where he 
was the first professor of sociology at Ibadan 
University in 1964–1967, and later in Kenya, 
as a guest professor in 1987–1993, a stream of 
African sociologists came to the Department 
in Uppsala. Many of them completed their 
dissertations at the Department, lending it a 
strong international spirit: Martin Igbozurike 
1976, Alpheus Manghezi 1976, Mekuria 
Bulcha 1988, Beth Maina Ahlberg 1988, 
Fred T. Hendricks 1990, Olajide Oloyede 
1991, Mohamed I. Farah 1993, Tirfe Mammo 
1995, Yeraswork Admassie 1995, Yakubu 
Zakaria 1997, Dan-Bright S. Dzorgbo 1998, 
Redie Bereketeab 2000 and Karatu Kiemo 
2004. During the next 25-year-period, the 
Department has been less global and more 
Europe-oriented50. 

The supervisor who was probably the most 
important at the Department when it comes 
to these doctoral students from Africa, was 
Senior Lecturer Pablo Suarez, also deputy 
professor 1990–1993. He was fully active when he died in 2006. One memory from him is what he 
said about one of the dissertations: He did not agree with the theme of the dissertation, nor with its 
aim, but as it was professionally researched and well-reasoned, he supported it. It was the scientific 
essence only that he cared about, not the possible underlying political implications of the research. 
Pablo Suarez stood for quality.

More could be said about research pursued during the second period 1972–1997, such as studies 
on family, alcohol, catastrophes, media, housing, urbanisation, and social work with scholars such as Jan 
Trost, Örjan Hultåker, Lowe Hedman, Mats Franzén, Eva Sandstedt, Jim Kemeny and Kaj Håkanson. 
A characteristic of the research at the Department seems to be that it has been sprawling in its scope.

MISCELLANEA

In 1976, at the PhD completion party for Göran Ahrne, a group of women PhD candidates performed 
a type of student farce. The group became the all-woman sociologists’ spex group “Busy Woman”,51  
performing at many PhD celebrations at the Department, but also at annual meetings of the 

50  Doctors at the department not coming from Europe nor USA, have been around 24 during the 1972-1997 period and 13 during the 
1997-2020 period (the homeland country is not always known). Please observe that the second period is two years shorter. 
51  See Anna Larsson & Sanja Magdalenić (2015), Sociology in Sweden, p. 66.

Bam Björling and Gunilla Dahlkild Öhman, 
members of the Busy Woman group
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Swedish Sociological Association, and even at a congress of the Nordic Sociological Association 
(Gävle 1993). Music, dance, fancy dresses, and satirical song texts, joking about the power structu-
res of the Department and the academy in general characterized the group. 

In 1978, August 14–19, the Ninth ISA (International Sociology Association) World Congress 
of Sociology, “Paths of Social Development”, was held in Uppsala, under the auspices of Professor 
Ulf Himmelstrand.52 He was then elected President of ISA for the period 1978–1982. At this 
major Uppsala congress 1 396 abstracts were presented.

From the 1980s and onwards, Tom Burns organized the important Uppsala Theory Circle, to 
which many scholars were invited, among others Bo Anderson, William Chambliss, Shmul Eisen-
stadt, Mark Granovetter, Hans Joas, Ann Oakley, Dorothy Smith, Piotr Sztompka, Charles Tilly 
and Loïc Wacquant.53 This was a tremendous inspiration to doctoral students and staff.

 

52  https://www.isa-sociology.org/en/conferences/world-congress/uppsala-1978, retrieved 2021-01-12.
53  GH 2022.
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Chapter 3: 

The Latest 25 Years, 1997–2022 

HEADS OF DEPARTMENT 1997–2022 AND THEIR YEARS OF SERVICE: 

Lars Tornstam 1997−2003
Bo Lewin 2003−2006
Elisabet Näsman 2006−2008   
Orlando Mella 2008−2009
Bo Lewin 2009−2012    
Patrik Aspers 2012−201654

Ilkka Henrik Mäkinen 2016−2020
Sandra Torres 2020−2021
Hannah Bradby 2021-

NEO-LIBERALISM AND INFLUENCES FROM THE HUMANITIES

The latest 25-year period started in 1997, with the 50th anniversary of the Department. This was 
in the middle of the neo-liberal spirit of the times. The society was undergoing a massive privatiza-
tion process, with the greatest increase in private ownership of services funded by taxes occurring 
1997–2013.55 In the Academy, there was the postmodernist revolution in ways of thinking in the 
social sciences, coming from strong influences from the humanities. In the social sciences we had 
the linguistic turn, the religious turn, and the turn to history. Concepts of discourse and of rhetoric 
came into use. Feminist studies were broadened to intersectionalist studies. Qualitative methods  
 

54  When Patrik Aspers was on parental leave, Kerstin Rathsman (five months 2013) and Sandra Torres (three months 2015) were Head of 
Department.
55  https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Valfarden-i-privat-regi/sysselsatta-inom-valfardssektorn/, retrieved 2020-08-09.
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grew and were often grouped according to the theory of knowledge guiding them, such as phenom-
enology, discourse analysis or grounded theory. 

DIFFICULT SITUATION FOR PHD CANDIDATES

According to the 2004 Swedish Higher Education Authority evaluation of sociology, the Depart-
ment in Uppsala then had the largest postgraduate programme in sociology in Sweden, with 59 
registered PhD candidates. The free intake of PhD candidates from 1947 and onwards came to an 
end during the second 25-year period of the Department, in 1991. With strong admission restric-
tions, the PhD candidates who were accepted were given both an office and a salary, but also had 
to endure a strong pressure to take their exam within four years, or five years if they were involved 
in teaching. This pressure seems to have contributed to a strong incidence of illness. Many doctoral 
students during the first decade of this millennium were on sick leave and some of them on long-
term sick leave. This was not only a problem of the Department. It is described in “Doktorandspegeln” 
(“Mirroring doctoral students”, 2003, 2008 and 2016) of the Swedish Higher Education Authority. 
The last “Doktorandspegeln” of 2016 showed that 9 per cent of all responding doctoral students 
in Sweden said that they had been on sick leave for more than 14 days during the academic year 
2014/15. There was more sick leave within the humanities (17 per cent) and more among women 
(13 per cent). 

The doctoral students of the Department were struggling hard to get the Department to 
give them better supervision, better courses, and more transparent communication to reduce the 
occurrence of illness. They wrote a long well-formulated letter to the Department in 2011 with 
their complaints and suggestions for remedies.56 Their analysis points to the vulnerable position of 
the doctoral students at the Department and in the relationship with their supervisors. A result of 
their struggle was that the Department created the Handbook for Doctoral Students and the Hand-
book for Supervisors, which have since then been continuously updated. The handbooks make rules 
transparent and inform both doctoral students and supervisors of them. A second result during the 
following years was the creation of cohesive research groups, the Welfare Research Group, the Cul-
tural Matters Group, the Uppsala Laboratory of Economic Sociology, and the Emotion, Justice, 
Interaction Research Group. Doctoral students and senior researchers may also take part in the 
Urban Sociology Research Group at the Institute of Housing and Urban Research. These research 
groups benefit informal research-oriented communication, and they support the doctoral student 
along the way to their degree.

THE DEPARTMENT AND WOMEN’S MOVEMENT

In the early 1990s it is said that there were more professors named Mats, a typical name for men 
born in the 1940s, than there were female professors at Uppsala University. At that time around  
4 per cent of all professors at the university were women and 96 per cent were men. Today there are 
around 30 percent women professors (including guest professors). Still, at the latest installation in 
November 2019, the majority of those inaugurated professors were men.

56  Letter to the Head of Department 2011-11-22.
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The Department of Sociology was earlier than many other disciplines to appoint and promote 
women professors. Within the Faculty of Social Sciences, established in 1964, Eva Lundgren, 
installed in 1993, was the first ever female professor of the faculty. Before the establishment of 
the Faculty of Social Sciences, the Department belonged to the broader Humanities section of 
the Faculty of Philosophy, where the first and probably only female professor was Gerd Enequist 
(1903–1989) who became professor of cultural and economic geography in 1949. She was also the 
first female professor at Uppsala University57. After her retirement in 1968, there were no female 
professors in the social sciences until Eva Lundgren got her chair in 1993 at the Department. After 
the Department of Sociology, the next departments of the Faculty of Social Sciences to install a fe-
male professor were Education (1996, then Pedagogics and part of the Faculty), Psychology (1997), 
and Economic History (1999). Of the nine remaining departments and institutes of the Faculty, six 
got a female professor during the decade of 2000–2009, and three even later.58 The Department of 
Sociology is a pioneer when it comes to female professors.

Necessary information concerning women’s movement is that the first woman to write a disser-
tation at the Department was Lena Johansson in 197259 (while the first man wrote a dissertation in 
1951), the first female reader was Gunhild Hammarström in 1987 (while the first man was made 
reader in 1954), the first female forskarassistent (junior research fellow), the virtually requisite posi-
tion enabling an academic career, was Eva Sandstedt in 1985 (while the first male forskarassistent 
appeared in 1970), and as mentioned, the first female professor of sociology at the Department was 
Eva Lundgren in 1993 (while the first male professor was Torgny Segerstedt in 1947).60

THE THIRD-PERIOD PROFESSORS

The Segerstedt chair professors were Ron Eyerman in 1998–2002, Jukka Gronow in 2003–2010, 
and Patrik Aspers in 2012–2021. Ron Eyerman left to become professor at Copenhagen and later 
at Yale University. As a cultural sociologist Ron Eyerman focused on art and social movements, as 
well as trauma and memory. Jukka Gronow, author of the well-known Sociology of Taste (1997), has 
researched everyday eating, Simmel, and Soviet Union among other fields. He stayed until retirement. 
Patrik Aspers left to become professor at the University of St. Gallen in Switzerland. He concentra-
ted his research on economic sociology, much from a cultural sociology perspective. He has written 
on uncertainty, fashion, and functions of markets.

A good memory from the Gronow period is that he assembled colleagues at the Department, 
secretaries, doctoral students, and teachers around his luncheon table at the campus restaurant 
Maticum. If few or many showed up, we all encircled the same table. Everybody belonged. There 
could be up to 14 people around the six-place table. The sense of warmth and the stories told 

57  https://uu.se/om-uu/historia/kvinnor-i-uppsala-universitets-historia/, retrieved 2021-01-09, no longer at place 2021-05-25.
58  Source: Based on the section “Professorer”, pp. 131–141 in Samhällsvetenskapliga fakulteten 40 år /Faculty of Social Sciences 40 years, 
HE: 1964-2004/, Eds Jan Södersten & Peter Liljenstolpe, Acta Universitatis Upsaliensis, C 79.
59  As Lena Johansson lacked course credits in her PhD programme, she was not granted a PhD until later, and the first women PhDs at 
the Department were Gunhild Hammarström and Ulla Arnell, both defending their theses in 1975.
60  Data from GH 2022. 
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around the table, the debates, and the pleasure 
of each other’s company made it memorable. 

The three new chairs of the early 1990s, 
for research on disability, the elderly, and 
women, respectively, met different fates 
during the first decade of the new millenni-
um. Mårten Söder on the chair for sociology 
with disability studies retired in 2010. His 
successor was Rafael Lindqvist, who had 
studied the growth of welfare states, social 
insurances, disability and relations between 
clients and professionals. When Lindqvist 
retired in 2016, this rare chair on research 
on disability was converted into a chair for 
another area of sociology research. 

Lars Tornstam also retired in 2010, and Sandra Torres was his successor, bringing ethnicity into 
social gerontology, deeply needed in times with large-scale population migrations. She is a critical 
social gerontologist, deconstructing everyday “truths” and assumptions behind policies and practices 
surrounding elderly people, in the philosophical tradition of Uppsala sociology. 

Eva Lundgren asked in 1999 to move away from the Department as she found it difficult to 
work well there and this created difficulties also for her doctoral students. In May 2005, a TV- 
programme portrayed Eva Lundgren as an unscientific researcher. Letters criticising Lundgren 
were sent to the Vice-Chancellor, who gave the Faculty of Social Sciences the task of investigating 
Lundgren’s research. In the report in December the same year, Eva Lundgren was freed from 
suspicions of dishonesty in her research. The case was then closed. Years later, Eva Lundgren left 
Uppsala University (2011) and the chair was after that taken away from the Department.

The 20 per cent of the sociology professorship at the Institute for Housing and Urban Research 
was held, as mentioned, by Jim Kemeny (1996–2005). He was succeeded by Mats Franzén (2006–
2015) and by Miguel Martínez from 2017 and onwards.

A new phenomenon starting in 1999 is the professorship by promotion. A reader with enough 
scientific production could be promoted to professor instead of having to wait for a professor to 
retire from his or her chair and then be recruited for it. This increased the group of professors in 
Sweden as well as at the Department, and it meant a fruitful broadening of the research of the 
Department. Here there is only room to give the names of these professors: Karin Barron, Hannah 
Bradby, Hedvig Ekerwald, Mats Franzén, Gunhild Hammarström, Tora Holmberg, Kaj Håkan-
son, Bo Lewin, Orlando Mella, Vessela Misheva, Ilkka Henrik Mäkinen, Elisabet Näsman, Keith 
Pringle, Eva Sandstedt, and Jan Trost. 

Of the 16 promoted professors, five have served as Head of Department: Gunhild Hammar-
ström, Bo Lewin, Elisabet Näsman, Orlando Mella, and Ilkka Henrik Mäkinen.

Lars Tornstam  
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SOCIAL WORK EDUCATION AND RESEARCH

The Department had long benefited from the popular subsection Media and Communication 
Studies, with a four-term programme. As mentioned above, it left the Department in 1998 to form 
a new department, Information Science, together with Statistics and Computer Studies. Another 
programme came to replace it, Social Care Services, from March 1999, later renamed the Social 
Care Programme with Emphasis on Disability and Ageing. It was popular too. However, all social 
care programmes in Sweden were later, by governmental decisions, gradually included in social 
work programmes. A programme in Social Work started at the Department in 2008. It gradually 
grew into Cesar, Centre for Social Work, which started at the Department in 2018. The Centre 
leads and coordinates the very popular education in social work at Uppsala University and it is also 
having a research education. The first holder of the chair of Social Work is Stefan Sjöström. He has 
studied mental illness, compulsory institutional care, and sexualized violence, mostly from a per-
spective of power and control on the micro level.

 The media and communication studies and the social care education have been important to 
the Department, and sociological knowledge has been furthered by the problems analysed in these 
subjects, just as these subjects have benefited from their proximity to sociological knowledge. This 
mutually fruitful relationship has continued with the new education in social work.

DEPARTMENT STUDENTS AND STAFF IN FIGURES 2020

Here are some figures for 2020 given for the Department of Sociology, consisting of Sociology and 
of Cesar, the Centre for Social Work. The sociology part has 360 year-around students, 18 employed 
doctoral students (including two employed by IBF, the Institute for Housing and Urban Research) 
and 17 teachers (five of them are professors). The Cesar part has 206 year-around students, eight 
doctoral students and 10 teachers (one of them is a professor). There are also guest teachers and 
researchers. The two parts share the administration, performed by ten employees. The Department 
has altogether 93 employees in 2020.61

61  Annual report for the Department of Sociology (apart from Cesar) and Annual Report of Cesar 2020.
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Conclusion

The development of the 75-year-old Department of Sociology at Uppsala University has been 
similar to that of other social science departments after World War II. A gradual increase and then 
a heavy influx of students around 1968, with a peak in the number of students at the Department 
in 1971. The following decrease has been successfully countered at the Department by building up 
new courses and by co-operating with other departments and university colleges. The Department 
has produced over 200 doctoral dissertations of good quality, and it has exported graduated doctors 
to high posts at various universities.

Features specific to the Department are long periods of interregnum, implying independent senior 
researchers, a more sprawling research scope, and a weaker role at the Faculty level. The research which 
might have played the biggest role, apart from the dissertations, the pride of the Department, is the 
following. During the first 25 years 1947–1972, it was the Huskvarna and Katrineholm studies on 
man in industrial society (Segerstedt et al.), and the later survey of the standard of living in Sweden 
(Sten Johansson et al.). During the next 25 years 1972–1997, it was the research originating from 
the new chairs of the 1990s on disability, gerontology, and violence against women. During the 
latest 25 years 1997–2022, it has been the relations between citizens as patients or clients, and the 
state, also in its regional and municipal forms (Lindqvist, Sjöström). Some of these later research-
ers used the new perspective of children, and the more or less new methods of discourse analysis, 
conversation analysis, and ethnographic research (Näsman, Torres).

The first and second generation of sociologists have left the Department. Now it is the generation 
born in the 1960s to the 1980s who hold the leading positions of the Department. They act in an 
international world, and they write in English in peer-reviewed journals. They also take part in 
cooperation with the local world outside the Academy, and they study the mechanisms of Swedish 
society. Do they feel that they are sociologists, or is it so that the discipline has branched into 
subdisciplines with which they feel a deeper attachment? There is a balance to be maintained 
between centring around the discipline itself, its history, its classics and its theories and methods, 
and decentring into new subfields with exciting new concepts and perspectives. The Department 
of Sociology at Uppsala University seems to be keeping that balance. At its 75th anniversary the 
Department is strong in research and education, stable in administration, and creative in adjusting 
to a changing world.
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Sveriges äldsta sociologiska institution grundades vid Uppsala  
universitet 1947 och samma år utsågs den första professorn i  
sociologi, Torgny T. Segerstedt, som sedermera blev universitetets 
rektor. Professores emeritae Gunhild Hammarström och Hedvig 
Ekerwald beskriver i denna historik hur institutionen under de 
senaste sju decennierna vuxit från en enprofessorsinstitution till 
att omfatta ett större antal både rekryterade och befordrade  
professorer, framgångsrika forskargrupper, en aktiv och växande 
forskarutbildning och inte minst en omfattande grund- och  
masterutbildning. Ett tjugotal sociologer skriver också sina  
personliga minnen om institutionens växlande historia, om hur 
människor och deras handlingar  har utformat och förändrat verk-
samheten, och om hur denna förändrings- och utvecklingsprocess 
ständigt fortgår.

Historiken innefattar en unik sammanställning av förteckningar 
över samtliga professorer, docenter, lektorer, forskare, prefekter 
och studierektorer som varit verksamma vid institutionen; likaså 
samtliga som blivit hedersdoktorer, jubeldoktorer eller erhållit  
vetenskapliga priser och medaljer. Också doktors- och licentiat- 
avhandlingar och rapportserier vid institutionen under åren 
1947−2020 förtecknas. 

I den avslutande delen, en kortare historik på engelska, beskrivs i 
tre kronologiska avsnitt 1947-1972, 1973-1997 samt 1997 och framåt 
institutionens utveckling genom inblick i det arbete inom forskning 
och undervisning som bedrivs vid institutionen. 

Sociologiska institutionen vid U
ppsala universitet 75 år          19

4
7 −

 20
22

Gunhild Hammarström              Hedvig Ekerwald




