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Förord

En sammanhängande rektorsperiod om nio år i universitetets långa historia 
skall beskrivas och sammanfattas. I berättelsen om Uppsala universitet utgör 
dessa år en liten del av en fortgående process, och det är först långt senare som 
det går att klart utskilja vad som var typiskt eller anmärkningsvärt för just den 

-
sitetets fortsatta utveckling.

Perioden 1997–2006 kännetecknas av en omfattande expansion av antalet 
studenter i det svenska högskolesystemet, en förändrad inriktning av forsknings-

forskning, inte minst i samband med  Bolognaprocessen. Uppsala universitet har 
under dessa år behållit sin position som ett mångdisciplinärt och internationellt 
konkurrenskraftigt lärosäte med vetenskaplig tyngd och bredd. Dess starka prä-
gel av historia och akademiska traditioner förenas med en snabb utveckling av 
vetenskapen och av den informationsteknologi som i många avseenden föränd-
rat vårt sätt att kommunicera och bedriva utbildning och forskning. 

Berättelsen om Uppsala universitet går vidare och vi som var verksamma 
under just dessa nio år har givit våra bidrag till den.  Även om vi inte ens själva 
tror att vi kan ge fullständiga besked om hur det egentligen var, bara för att vi 
själva var med, är det viktigt att sammanfatta vad vi uppfattat som väsentligt 
och ge vår bild av skeendet. De som kommer efter oss får själva välja sina ut-
gångspunkter och ta spjärn mot de tidigare uppfattningarna. 

Till Bo Sundqvist, universitetets rektor läsåren 1997/98 – 2005/06, lämnar 
vi våra berättelser, att fogas in i det större sammanhanget, i historien om detta 
Uppsala universitet.

Redaktionskommittén tackar alla som bidragit till att denna skrift blivit 
möjlig. Förutom de deltagande skribenterna har några personer gjort speciella 
insatser för produktionen. Vi tackar särskilt seriens redaktör Lennart Elmevik, 
bokens bildredaktör Johan Cederlund samt Clara och Torgny Nevéus, Erik 
Siira, Martin Högvall, Gunilla och Ulf Wünsche.

Uppsala i juni 2006

Mattias Bolkéus Blom      Lena Marcusson      Mats Ola Ottosson      Per Ström





LEDARSKAP OCH UTVECKLING





Lena Marcusson

Det akademiska ledarskapet 1997–2006

UR TAR MAN SIG AN ett akademiskt ledarskap? Vem känner sig kallad 
och får förtroendet? Det är förstås högst individuella frågor som har 
samband med personlighetstyp, speciella erfarenheter och tillfälliga 

omständigheter. Hos den nuvarande generationen av akademiska ledare på fa-

-

fakultet och universitet, innan de blivit nominerade och valda till de högsta 
-

fessorer. Till övervägande delen är det fråga om män, även om vi vid Uppsala 
universitet under den gångna nioårsperioden fått uppleva att det kvinnliga le-

och vice ordförande i områdesnämnderna varit kvinnor. Detta är inledningen 
till en stor, historisk förändring i universitetets liv.

Vid Uppsala universitet är det akademiska ledarskapet något man växer 
in i genom deltagande i det kollegiala ansvarstagandet inom institution och 
fakultet. Ledarskapet bygger på kollegernas förtroende, personlig legitimitet. 
Men ledarskap måste också för att bli framgångsrikt grunda sig i en vilja att ta 
ansvar och att åstadkomma resultat. Inte minst som rektor har man ett stort 

och den egna professionella tillhörigheten som är av betydelse för hur ledarska-
pet och universitetet utvecklas utan också de tankar och idéer man har om hur 
vetenskap och högre utbildning skall kunna främjas och stärkas. Under slutet 
av 1990-talet talades det i universitetsvärlden allt mer om vikten av strategier, 

skrift
det stundande rektorsvalet sina visioner i en programförklaring som till stor del 
kom att prägla hans rektorstid. I skriften uttrycker han en oro för att univer-
sitetsvärlden kommer att drabbas av ekonomiska nedskärningar och att den 
politiska ledningen i landet är alltför kortsiktig i sin syn på universitetens verk-
samhet. För Uppsala universitet är det, menar han, viktigt med ett långsiktigt 
arbete, grundat på målsättningar och strategier, för att åstadkomma förnyelse. 
Bland mycket annat understryker han i skriften vikten av studentengagemang 
och kvalitetsarbete. Inför valet till en ny rektorsperiod 2003–2006 sammanfat-

H
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tade och kommenterade han de gångna åren1 och i en ny programförklaring 
formulerade vi tillsammans våra nya mål.2

av det som kom att prägla arbetet under den nya mandatperioden, till exempel 
de internationella satsningarna, Bolognautvecklingen och ansträngningarna för 
att stärka universitetets resurser och autonomi.

För att få mer ingående kunskap om de olika miljöerna och ytterligare per-
spektiv på de olika villkoren för verksamheterna inom universitetet genom-
förde rektor under de första åren besök på alla institutioner och centrumbild-
ningar. Därefter har han alltid varit mån om att personligen ta emot kolleger 
och studenter som individuellt eller i grupp haft önskemål om att få föra fram 
sina åsikter och synpunkter.

Ett förändringsarbete måste alltid bygga på både visioner och användbara or-
ganisatoriska strukturer. Inte minst inom akademien är en av förutsättningarna 
för ett framgångsrikt ledarskap en insikt om hur reformer kan genomföras och 
vilka reformer som över huvud taget lämpar sig att genomföra på en viss led-
ningsnivå. En universitetsrektor verkar i en miljö som har skrivna och oskrivna 

-
gången kan avgöras av att man kan navigera rätt med en känsla för vad som kan 
drivas centralt och vad som måste växa fram inifrån i det kollegiala samspelet.

1 Rektors kommentarer till skriften ”Uppsala universitet – förnya och bevara”, 1 oktober 2002.
2 Bo Sundqvist och Lena Marcusson: Programförklaring, 3 oktober 2002.

Figur 1. Organisationsplan för Uppsala universitet.
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Reformeringen av ledningsorganisationen

universitetet. 1997 hade rektor vid sin sida i ledningen dels prorektor, dels för-
valtningschefen, som i Uppsala har titeln universitetsdirektör. Någon lednings-
grupp fanns formellt inte, även om det dagliga arbetet i praktiken präglades 
av nära kontakter inom ledningen. De då åtta fakulteternas dekaner samlades 
cirka tre gånger per termin till dekanmöte med universitetsledningen, för in-
formation och förhandlingar. Institutionernas ledare, prefekterna, stod direkt 
under rektors ledning.

1999 breddades universitetsledningen. Där ingår numera de tre vicerekto-
rerna, var och en ledare för ett vetenskapsområde, samt sedan 2003 även deka-
nus för den 2001 inrättade utbildningsvetenskapliga fakulteten. Vicerektorerna 
är chefer för dekaner inom området och för prefekterna, ett ledningsansvar 
som är möjligt att delegera till dekanen för en fakultet. 

förankringsarbete med bland annat remiss av förslaget till samtliga institutioner 
och fakulteter.

När universitetet delades in i tre vetenskapsområden med utgångspunkt i hur 
riksdagen fördelar medlen till forskning och forskarutbildning, visade det sig 
att de tre områdena vid Uppsala universitet i många avseenden var jämnstora, 
med den viktiga skillnaden att det humanistisk-samhällsvetenskapliga områ-
det är betydligt större än de andra vad avser grundutbildning. Det är fråga om 
så stora och delvis heterogena forsknings- och utbildningsgrenar att det krävs 
ett aktivt arbete för att behålla och stärka kontakterna och samarbetet inom 

den stora decentraliserade organisationen, som bygger på stor självständighet, 
kunna överblickas och verksamheterna följas upp för att man på den centrala 
nivån skall kunna ta ett övergripande myndighetsansvar. Att Uppsala univer-
sitet även i fortsättningen skall vara ett sammanhållet universitet var ett av 
motiven till ledningsreformen.

Rektors tanke var också att det akademiska ledarskapet skulle stärkas genom 
-
-

frågor kring forskning, utbildning och förvaltning skulle öka och information 
och kommunikation mellan de olika nivåerna i organisationen förbättras. Den 

-
de möjligheter att förankra sina beslut inom olika delar av universitetet.

Universitetsledningen har under de gångna sju åren sammanträtt varje mån-
dag förmiddag för diskussioner men utan formellt beslutsfattande. Här har 

-
nansiering av strategiska satsningar blandats med ”vardagsfrågor” om represen-
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tation i olika organ, uppläggning av rekryteringsarbete, marknadsföring och 
organisationsförändringar med mera. På lång sikt bör dessa täta kontakter och 
förtroendefulla diskussioner leda till större förståelse för fakulteternas särdrag 
och olika villkor och för de skilda bedömningar som görs av universitetets 
ödesfrågor. I bästa fall kan det växa fram en samsyn kring vad Uppsala univer-
sitet skall stå för och hur universitetet skall stödja utvecklingen av utbildning 
och forskning.

Sedan våren 2002 deltar på måndagen också studentkårsrepresentanterna, 
inklusive ordföranden i doktorandrådet, i universitetsledningens möte. Detta 
är ett informellt samråd kring frågor som berör utbildningen i vid mening och 
studenternas arbetssituation. Måndagsmötet med studenterna följs av ett inre 
samråd i universitetsledningen. På det formella rektorssammanträdet dagen 
därpå deltar numera, förutom rektor, prorektor, universitetsdirektören, biträ-
dande universitetsdirektören och sekreteraren, även ordföranden i Uppsala 
studentkår. Förutom dessa återkommande möten har rektor, prorektor och 
förvaltningschefen träffats regelbundet, ungefär en gång i veckan, för att mer 
informellt löpande stämma av stort och smått, akuta kriser och kommande 
arrangemang. Vid dessa träffar liksom vid universitetsledningens möten har 
också informationschefen deltagit, som en strategiskt viktig person i lednings-
arbetet.

Den nya ledningsorganisationen utvärderades på rektors uppdrag under hös-
ten 2005 av förre rektorn vid Umeå universitet, Inge-Bert Täljedal.3 På det 
stora hela ger han en positiv bild av hur organisationen fungerar men några 
justeringar föreslås, som kommer att övervägas framöver.

Det är ingen tvekan om att rektors personliga engagemang, envishet och 
visioner spelat en avgörande roll för att universitetsledningen under de här åren 
utvecklats till en ledningsgrupp, där skilda perspektiv och värderingar kunnat 
mötas och en gemensam stark känsla för de akademiska värdena förenats. Vi 
har ibland haft skarpa meningsskiljaktigheter men alltid kunnat ge och ta argu-
ment. Arbetet har lett till större insikt om de olika villkor som råder för olika 
delar av universitetet men också en övertygelse om betydelsen för universitetet 
att ändå stärka det som är gemensamt. Måndagsmötena avslutades regelmässigt 
med en gemensam arbetslunch, vilket ger tillfälle till mer avspända diskus-
sioner. I samband med internatsammanträden har samarbetsförmågan testats 
bland annat vid en minnesvärd fjällvistelse i Björkliden och genom studiebesök 
vid utländska universitet och organisationer. Arbetet i universitetsledningen 
har inneburit att det snabba informationsutbytet och de informella kontak-
terna blivit ett viktigt komplement till de mer formella beslutsgångarna.

På ett stort, mångdisciplinärt universitet räcker det inte med en aktiv led-
ningsgrupp för att hålla ihop organisationen. Den viktiga kommunikationen 
mellan de akademiska ledarna inom universitetet ökade under åren genom att 
dekanmötet återinfördes, nu i formen av internatsammanträden en gång per 
3 Inge-Bert Täljedal, ”Uppsala universitets ledningsorganisation. En utvärdering hösten 2005 av 
1999 års reform”. Rapport 2006-01-09. Diarienummer UFV 2005/1176.
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termin. Ledningsorganisationen bygger också på att vicerektorerna har en nära 
kontakt med dekanerna och prefekterna inom respektive område. Prefekternas 
uppdrag formuleras numera i ett omfattande dokument som skall skrivas på 
av vicerektor.

Rektorsråden
När Bo Sundqvist tillträdde som rektor sommaren 1997 samlade han en sär-
skild grupp akademiska rådgivare, då kallade vicerektorer, kring sig som stöd. 
I ett beslut om inrättande av ett rektorsråd angav rektor att uppgiften gällde 
universitetets långsiktiga arbete med formulering av mål och strategier. Vidare 
beslutades att vicerektorerna hade särskilt uppdrag att ansvara för bevakning 
av vissa områden och vara initiativtagare och föredragande i rektorsrådet i des-

särskilt bevaka var sitt område: Ulla Riis, grundutbildning, Lars Rask, forskar-
utbildning och forskning, Karin Johannisson, kultur och traditioner samt Claes-
Göran Granqvist, omvärldskontakter. Själv hade jag som prorektor i uppdrag 
att bevaka universitetets informationsverksamhet. Gruppen utvidgades ganska 
snart med en vicerektor för IT-frågor, som också blev ordförande för den vir-

-
ten 1999 för rektorsråd. Gruppens personella sammansättning har förändrats 
under de nio åren. Även nya funktioner har tillkommit med jämställdhetsfrå-
gorna (Michael Thuné) samt kvalitetsfrågorna (Annika Lundmark).

Dessa akademiska lärare, som jag härefter benämner rektorsråd, var alltså 
personligen utsedda av rektor och ingick tillsammans med rektor, prorektor 
och universitetsdirektören i ett seminarium för diskussion av universitetsge-

inledande internat under tidig höst 1997 samlades för att dra upp riktlinjerna 
för arbetet. De intensiva debatterna ägde till en början rum varje måndag i 
universitetshuset och berörde förutom de områden som nämnts även allmän-
na universitetspolitiska frågor som universitetets roll i samhället, universitets-
utbildningens karaktär vid ett stort och brett universitet och universitetets 
förhållande till statsmakten. Under det första året gjorde vi en studieresa till 

näringslivskontakter, IT- och biblioteksutveckling och alumnnätverk.
Rektorsråden har ofta av rektor fått särskilda utredningsuppdrag och förtro-

endeuppdrag, vilket framgår i ett antal bidrag i denna skrift. Utöver detta kan 
nämnas att Lars Rask ledde en grupp som utformade förslag till föreskrifter och 
riktlinjer avseende forskarutbildningen, medan Ulla Riis arbetade med riktlin-
jer för kursvärderingar och ett projekt för träning av kommunikativa färdighe-
ter, Tala ut! Eva Brittebo engagerade sig särskilt för projektet digital publicering 
av avhandlingar och är alltjämt ordförande i universitetets webbstyrgrupp. 
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Tanken med rektorsråden var att en rektor behöver ett eget strategiskt stöd 
med akademisk förankring för vissa universitetsövergripande frågor. Denna 
konstruktion ledde i viss utsträckning till misstroende och missförstånd i or-
ganisationen. Så småningom blev det dock tydligt att rektorsråden arbetade på 
rektors uppdrag utan eget direkt exekutivt ansvar. Deras särskilda uppdrag, 
som också rört till exempel Bolognaprocessen och samarbete kring Rosendals-
gymnasiet (Kristina Edström), har visat sig betydelsefulla för utvecklingen. Det 
har inneburit en närmare samverkan mellan de akademiska företrädarna, stu-
denterna och förvaltningens tjänstemän i viktiga frågor. När den nya universi-
tetsledningen börjat arbeta, kom rektorsrådsseminarierna att bli gemensamma 
för båda grupperingarna och anordnades då ungefär en gång i månaden.

Den akademiska senaten
I samband med den nya ledningsorganisationen infördes också ett helt nytt 
organ, den akademiska senaten. Där samlas 30 lärare och 15 studenter, utsedda 
genom val för en period av tre år, för att diskutera viktiga övergripande univer-
sitetsfrågor. Universitetsledningen, dekanerna och överbibliotekarien förväntas 
delta vid mötena som ägt rum cirka tre gånger per termin. Senatens presidium 
väljs internt och beslutar om programmet för varje möte. Senatens uppgift är 
enligt rektors instruktion att föra en diskussion och framföra synpunkter på 
bland annat mål- och strategiarbete, samverkan, inriktning vid rekrytering samt 

Kultur och traditioner
Karin Johannisson, 1997–1998
Anna Ivarsdotter, 1998-11-01–2003
Lars Burman, 2003-09-15–

Omvärldskontakter
Claes-Göran Granqvist, 1997–2006

Forskning och forskarutbildning
Lars Rask, 1997–1999

Forskarutbildning
Eva Brittebo, 1999-09-01–2003
Britt Skogseid, 2003-10-01–

Grundutbildning
Ulla Riis, 1997–2001
Kristina Edström, 2003-09-15–2006

IT-frågor
Ewert Bengtsson, 1998-01-01 –

Kvalitetsfrågor
Annika Lundmark, 2001-01-01–

Jämställdhetsfrågor
Michael Thuné, 2003–

Rektorsrådslängd1

1 Rektorsråden kallades mellan ht 1997 och vt 1999 ”vicerektorer,” en titel som sedan kom 
att övertas av företrädarna för universitetets tre vetenskapsområden. Mandatperioden för 
rektorsråden avser tiden från 1 juli till och med 30 juni respektive år, om inte annat anges.
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utbildningspolitiska frågor av vikt för universitetet. En tanke med senaten har 
också varit att den skall kunna vara ett akademiskt forum som en rektor kan 
söka stöd hos, om det skulle inträffa att han eller hon kommer på kollisions-
kurs med konsistoriet, universitetets styrelse. 

Senaten har under professor Sverker Gustavssons ledning (1999–2005) bland 

Bolognaprocessen och arbetsmiljön. Efter den utvärdering som Inge-Bert Täl-
jedal genomfört har senaten, nu under ledning av professor Ulla Riis, påbörjat 
en diskussion om hur arbetet bör utformas i framtiden. Med en något annor-
lunda utformad sammansättning kan det tänkas att senaten skulle kunna fylla 
funktionen av en valförsamling i samband med rektorsvalen. Senaten skulle 
därmed få en tydligare position i universitetets ledningsorgan och valförsam-
lingen skulle få en stabilare grund.

Mål och strategier
Under 1998 kanaliserades arbetet i rektorsrådet bland annat till att förbereda 
ett måldokument för hela universitetet. I det arbetet deltog också dåvarande 
universitetsdirektören, Johnny Andersson, och dåvarande informationschefen, 
Gunilla Wünsche. Det blev en lång process med diskussioner i konsistoriet och 
en bred remissomgång där alla institutioner och fakulteter inbjöds att komma 
med synpunkter. Efter ytterligare en beredning i en särskild arbetsgrupp, som 
jag som prorektor ledde och vars förslag också remissbehandlades, kunde så 
konsistoriet fatta beslut om dokumentet Mål och strategier för Uppsala uni-
versitet den 5 juni 2000. Visionen för år 2010 betonar forskningsanknytning, 
gränsöverskridande forskning och det breda universitetets mångfald av disci-
pliner men också universitetets roll som initiativtagare till kunskapsintensivt 
företagande. Dokumentet gjordes avsiktligt relativt kortfattat och koncentre-
rades kring målformuleringar avseende universitetets kärnuppgifter: forskning, 
grundutbildning, forskarutbildning och samverkan med övriga delar av sam-
hället. Tanken var att man inom universitetets olika delar skulle konkretisera 
och förverkliga strategierna med fokus på det som för respektive verksamhet 
framstod som mest centralt att arbeta med. Vidare infördes i varje års verksam-
hetsplan ett krav på att redovisning av arbetet skulle ske. Av måldokumentet 
framgår att centrala framgångsfaktorer som en god personalpolitik, en god bib-
lioteksservice och pedagogisk förnyelse behandlas i särskilda handlingsplaner 
och policybeslut som skall kopplas ihop med målen. Så småningom genomför-
des också ett arbete med att ta fram nyckeltal i anslutning till strategierna, till 
exempel mått på hur mycket doktorander vid de olika fakulteterna undervisar 
i grundutbildningen. 

bland många universitet och högskolor i Sverige under åren som kom. För 
Uppsala universitet blev särskilt diskussionerna kring grundutbildningens di-
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på internationellt konkurrenskraftig forskning betydelsefulla för det fortsatta 
utvecklingsarbetet. Även om antalet planer, riktlinjer och handlingsprogram 
i universitetsvärlden vuxit på ett ganska okontrollerat sätt under det senaste 
decenniet, har det visat sig att vårt måldokument kunnat fylla en funktion som 
en gemensam vägledande vision.

Jämställdhetsarbetet
Enligt årsredovisningen för 1997 hade Uppsala universitet 7 procent kvinnliga 
professorer. Under den gångna nioårsperioden har andelen stigit till 17 procent, 
då inkluderande de befordrade. Andelen kvinnor bland de nyanställda profes-
sorerna under år 2005 var 30%. För vissa kategorier av anställda har man under 
de här åren närmat sig en könsfördelning som ligger inom det så kallade jäm-
ställdhetsintervallet (40–60%), men det akademiska ledarskapet är till stor del 

utbildningsprogram lockar en stor majoritet av kvinnor, medan vissa tekniska 
-

skillnader mellan könen, men en omfattande kartläggning har gjorts av löne-
sättningen och detta följs upp vid lönerevisionerna. Kränkande särbehandling 
p.g.a. kön liksom andra former av diskriminering har varit problemkomplex 
som lett till både målinriktat planeringsarbete och professionell behandling av 
individrelaterade ärenden.

 Jämställdhetsarbetet har mot denna bakgrund varit av central betydelse i 
universitetets strävan att tillgodose rättviseaspekter men framför allt att åstad-
komma ökad kvalitet i verksamheten. Ett uttryck för att jämställdhetsfrågorna 
stått i fokus för rektor var också att rektorsrådet Michael Thuné blev ord-
förande i jämställdhetskommittén 2003. Arbetet har blivit alltmer strukture-
rat i form av treåriga planer och ettåriga åtgärdsprogram, och seminarier och 
trycksaker har lyft fram väsentliga aspekter på pedagogik och rekrytering. Flera 
nätverk för kvinnliga forskare och ledare har skapats och universitetsledningen 
har stött en satsning på särskilda kurser, ledda av Barbro Dahlbom-Hall, bland 
mycket annat hedersdoktor vid Uppsala universitet, för att stimulera kvinnligt 
ledarskap. Deltagarna i nätverken och kurserna, tillsammans med kvinnliga de-
kaner, prefekter och chefer, har varje år inbjudits till ett seminarium som jag 
som prorektor varit värd för. Bland andra Karin Johannisson, Anna Wahl, Tuu-
likki Koivunen Bylund, Ulrika Knutsson och Margaretha Fahlgren har medver-
kat som föredragshållare vid dessa nätverksträffar.

För att öka rekryteringen av kvinnliga lärare startade universitetet ett försök 
med vad som numera kallas stark positiv särbehandling vid sidan av tillämp-
ningen av jämställdhetsaspekten som varit mindre kontroversiell. Försöket av-
bröts dock sommaren 2000 efter en dom i EG-domstolen. Därefter har arbetet 
främst inriktats på att informera och diskutera med rekryteringsgrupperna för 
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att främja en allsidig meritbedömning, utforma tydliga skrivningar i antagnings-
-

tetet. Bland annat har anvisningar givits om att nomineringar till uppdrag skall 
omfatta en kvinnlig och en manlig kandidat. Rekryteringen av kvinnor till de 
så kallade Sundqvistprofessurerna och forskarassistenttjänsterna var också en 
viktig satsning.

Jämställdhetsarbetet kräver både engagemang och uthållighet för att kon-
kreta insatser inom alla delar av universitetet skall komma till stånd. Under de 
gångna nio åren har fakulteter och institutioner arbetat alltmer målmedvetet 
och bland annat görs nu ett antal satsningar för att få en mer jämställd student-
rekrytering och för att stärka yngre kvinnors möjligheter att göra karriär som 
forskare.

Strategiska satsningar
Inte minst med stöd av de nya ledningsstrukturerna har Bo Sundqvist under de 
två rektorsperioderna drivit ett förändringsarbete som haft en särskild inrikt-
ning mot forskningen men också innehållit satsningar inom grundutbildning 
och forskarutbildning. BASTU-projektet som beskrivs närmare i denna fest-
skrift av Ulla Myhrman, planerades och genomdrevs på rektors initiativ och 
med en stor arbetsinsats av honom själv, vilket måste sägas ha varit avgörande 
för genomförandet. Ett omfattande administrativt stöd gav också dåvarande 
tjänstemannen vid universitetsledningens kansli Lennart Källströmer. Resul-
taten av de besparingar och nysatsningar som projektet medförde har senare 
haft betydelse för de forskningsstrategier som 2003 redovisades till utbildnings-
departementet och för senare arbete med att skapa underlag för ansökningar 
om Linnéstöd och andra så kallade excellensstöd.4 Efter konsistoriets beslut 
om att fastställa rektors förslag till förnyelse och fördelning av BASTU-medel 
hösten 2001 gjordes en uppföljning av hur genomförandet skett 2003. Projektet 
har bland mycket annat inneburit skapandet av ett centrum för bioinforma-
tik tillsammans med SLU, en professur i medicinsk rätt, den första i landet, i 
samarbete mellan juridiska och medicinska fakulteterna, en professur i syda-

av utvecklingen inom vetenskapsområdena). Professorer som anställts efter be-

samt elektronisk service till studenterna.
För återkommande stödinsatser infördes för första gången i verksamhetspla-

nen 1998 rektors strategiska medel som tillsammans med områdessatsningar 
skulle bidra till förnyelse och göra det möjligt att stötta särskilda projekt som 
det är svårt att inrymma i den ordinarie årliga budgeten inom en fakultet. Med-
4 Forskningsstrategier för Uppsala universitet 2005–2008, fastställda av konsistoriet 5 november 
2003.
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len omfattar för år 2006 sammanlagt 48 mkr. Som exempel på användningar 
av dessa medel genom åren kan nämnas stöd till professurer i entreprenör-
skap och bioteknik och satsningar på handikappforskning, galenisk farmaci och 
Rikskvinnocentrum.

Studentsamverkan
-

gång. Studenterna har varit pådrivande i Bolognaprocessen och i projekt som 
syftar till att förbättra arbetsmiljö, handledning och kursutveckling. De har 
som nämnts representanter i universitetsledningen och på rektorssammanträ-
dena. Rektor har därutöver fortsatt att ha en dialog i den tidigare införda stu-
dentsamverkansgruppen, i vilka även curator curatorum och doktorandrådets 
ordförande numera ingår. I mötena har även rektorsråden deltagit. Som sekre-
terare har Einar Lauritzen, chef för studerandebyrån, fungerat. Han har också 
i hög grad medverkat till skapandet av riktlinjer för studenternas arbetsvillkor 
och införandet av betygsombudsmännen, som studenterna kan vända sig till för 
att reda ut missförstånd och felaktigheter i samband med examination. 

Bologna och utvecklingen av grundutbildningen
Under den senare delen av rektorsperioden har universitetet arbetat intensivt 
med att utveckla principerna för hur utbildningen skall anpassas till den pågå-
ende reformvågen i de europeiska länderna. Bolognaprocessen har först år 2006 
lett till politiska beslut i den svenska miljön, men universitetet inledde redan 
år 2003 arbetet och står nu inför genomförandet av den nivå-indelning av den 
högre utbildningen som redan den första arbetsgruppen förespråkade.

 Uppsala universitet har betonat vikten av ämnesdjup och progression i 
studierna och sett möjligheten att utforma tvååriga masterprogram i anslutning 

universitetet i Groningen, Nederländerna, har bland annat haft till syfte att 
utveckla gemensamma program på master- och forskarutbildningsnivå, liksom 

av lärosätena, men samtidigt kräver en expansion av grundutbildningen över 
hela landet, har rektor varit en stark förespråkare för att universitetet även i 
grundutbildningen skall satsa särskilt på de områden där forskningen är fram-
gångsrik och på avancerade kurser och forskarutbildning.
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Bilden av Uppsala universitet
Under den period som här avhandlas har universiteten i Sverige utsatts för 
en hårdnande konkurrens om studenter, arbetskraft och resurser. Många har 
förstärkt ansträngningarna att samla in privata medel för att stödja forskningen. 

alumnnätverk, och rekryteringsbroschyrer och marknadsföring i andra former 
har fått större betydelse. För att göra universitetet tydligare i sin framtoning har 

använda universitetets logotyp på ett enhetligt sätt i skilda sammanhang. Ett 
skyltningsprogram över hela universitetet har också till stor del genomförts.

Den bild som olika grupper har av universitetet har kartlagts och legat till 
grund för ett analysarbete inom ramen för projektet ”Bilden av Uppsala uni-
versitet”. Satsningen på att kommunicera med omvärlden, att informera om 
forskning och utbildningar, skall enligt de nya kommunikationsplanerna ut-
formas så att bilden av universitetet som ett klassiskt lärosäte med rika tradi-
tioner kompletteras med uttryck för allt det spännande nya som forskningen 
resulterar i och som våra utbildningar skall förmedla. Det är också viktigt att 
berätta om alla internationella forskningskontakter och om det mångfacette-
rade studentlivet. 

I årsmagasinet Horisont, som man också kan ta del av på engelska, speg-
las sedan 1998 allt som händer under ett år på universitetet: gästföreläsningar, 
bland annat av utländska storheter som nobelpristagarna, konferenser och nya 
projekt inom grundutbildning och forskning.

 Samverkan med aktörer utanför universitetet tar sig många uttryck. Vid 
sidan av öppet hus-arrangemang, öppna föreläsningar, seminarier och pressträf-
far har ett samarbete inletts med Uppsala stadsteater kring föreställningar som 
behandlar vetenskapliga problemkomplex av allmänt intresse. Den ökande 
satsningen på innovationer och samarbete med forskningsintensiva företag, där 
rektor varit mycket aktiv, liksom i samarbetet med kommun, landsting och 
länsstyrelse, beskrivs på annat håll i festskriften.

Rektors externa arbete
En rektor vid Uppsala universitet har en position i den nationella högskolepo-
litiken som kräver aktiva ställningstaganden i debatten och insatser för samar-
bete mellan lärosätena. Bo Sundqvist uttryckte sig i sitt tal vid promotionshög-
tiden vintern 2004 på följande sätt:

I tider då forskningens frihet riskerar att inskränkas, eller åtminstone påverkas, 

möjligheten för oss vid universitetet, med dess ledning i spetsen, att självständigt 
delta i det offentliga samtalet. Universitetet, menar jag, måste vara en av det 
civila samhällets främsta företrädare.
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Han fortsatte med att understryka följande:

– För det första, för mig som rektor är det främmande att stå utanför den sam-
hällsdebatt som leder fram till de beslut som betingar vår verksamhet.

– För det andra, för mig som rektor är det självklart att värna bildningens grund-
idéer, både inom och utom akademien.

– För det tredje, för mig som rektor är det nödvändigt att ständigt påminna om 
det långsiktiga åtagandet våra universitet och högskolor har för Sveriges fortsatta 
tillväxt, kulturellt och ekonomiskt.

Som rektor för Uppsala universitet har Bo Sundqvist gjort stora ansträngningar 
för att förbättra de svenska universitetens ekonomiska villkor. I en statistisk 
översikt från 2002 beskrev han med hjälp av ett omfattande siffermaterial och 
överskådliga tabeller och diagram hur expansionen av grundutbildning och 
forskning åtföljts av allt knappare resurser. Han argumenterade för att fakul-
tetsmedlen måste stärkas för att den långsiktiga kompetensen vid de svenska 
lärosätena skall kunna garanteras.5 Han har också lagt ner ett omfattande arbete 
för att få förståelse för universitetens behov av full kostnadstäckning för forsk-
ningsverksamheten och åstadkomma stabila överenskommelser med både pri-

6 Detta har blivit en allt viktigare fråga 

2004 skapades en gemensam plattform för behovet av ökade resurser inom 
högre utbildning och forskning. Den enighet som skapats mellan högskolevärl-

regeringen under hösten 2003. 
En del av det arbete som beskrivits här har utförts inom ramen för samar-

betet i Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), där Bo Sundqvist 
var vice ordförande under perioden 2000–2004 och därefter ordförande från 
2005. Som ordförande har han arbetat vidare med frågan om full kostnads-

låtit utreda frågan om en ny associationsform för högskolan och diskuterat hur 
högskolans autonomi skall kunna stärkas.7

Ett samarbete har också på Bo Sundqvists initiativ inletts mellan forsk-
ningsuniversiteten i Stockholmsregionen. I universitetsnätverket SUSAM, 
Stockholm–Uppsala-samverkan mellan KI, KTH, Uppsala och Stockholms 
universitet samt SLU och Handelshögskolan i Stockholm, arbetar rektorer-

5 Högre utbildning och forskning under det senaste decenniet – en statistisk översikt, Uppsala 
universitet 2002.
6

och högskolor, rapport till SUHF december 2005.
7 Se bl.a. Lena Marcusson: Universitetens rättsliga ställning, rapport till SUHF 17 november 
2005.
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na tillsammans för att stärka och komplettera de olika miljöerna och lansera 
Stockholm–Uppsala-regionen som ett centrum för högre utbildning och forsk-
ning i Sverige. Inom ramen för samarbetet har bland annat ett centrum för 
bioetik bildats mellan Uppsala universitet och KI och en gemensam satsning 
på forskning med användande av frielektronlasrar startats.

För Uppsala universitet är det väsentligt att kunna hävda sig väl även i den 
internationella konkurrens som blivit allt tydligare. Rektor har visat stort in-
tresse för hur olika mätningar kan utföras av forskningsproduktionen och hur 
olika jämförelser används i de rankningar av svenska och utländska lärosäten 
som numera hör till ofta återkommande övningar. De kriterier som används 
måste granskas kritiskt, men det är ofrånkomligt att ett universitet blir allt mer 
beroende av att forskningsresultat och publikationer redovisas på ett tydligt 
sätt. De bibliometriska metoderna skall därför utvecklas och en rektor har 
anledning att noga bevaka detta.

Även den utbildningspolitiska utvecklingen på europeisk nivå blir allt vik-
tigare för de svenska lärosätena. Uppsala universitet var värd för mötet mellan 
utbildnings- och forskningsministrarna under Sveriges ordförandeår i EU våren 
2001. Hösten 2005 höll European University Association, EUA, konferensen 
”Research in European Universities: Strategies and funding” i Uppsala, med 

universitetsrektorer och ledande företrädare till Uppsala.

Myndighetschef och akademisk ledare
Ett nio år långt ledningsarbete vid Uppsala universitet har inneburit ett oänd-
ligt antal möten, seminarier, förhandlingar och diskussioner i små och större 
grupper inom och utanför universitetet. För en myndighetschef blandas allt 
detta med en mängd akuta frågor, krav på intervjuuttalanden, representation 
och krishantering. 

Det akademiska ledarskapet måste vävas samman med myndighetsansva-
ret. Det gäller att driva förändringsarbetet med kraft men samtidigt iaktta de 
rättsliga förutsättningarna för myndigheten och visa hänsyn till personer och 
verksamheter. Till alla andra viktiga frågor som måste bevakas kommer också 

-
het, rättssäker hantering av anställningsärenden, arkivering, upphandling och 
krisberedskap. Att förena visioner och praktiskt förvaltningshandlande är en 
utmaning, kanske särskilt inom ett universitet med dess behov av att upp-
muntra kreativitet och nya lösningar. De som arbetat nära Bo Sundqvist under 
rektorsåren har märkt att han fäst stor vikt vid att Uppsala universitet skall 
stå för kvalitet och konsekvens i myndighetsutövningen. Han har stött arbetet 
med internutbildning och ägnat intresse åt att förbättra rutiner och effektivi-
sera processer. Bland mycket annat har regelverket kring allmänna handlingar 
och jäv i särskilda trycksaker presenterats för de anställda, antagningsordningar 
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har utformats och anställningsordningen samt rutiner kring diarieföringen setts 
över. Han har också arbetat för att den centrala universitetsförvaltningen in-
ternt gentemot institutionerna skall kunna motsvara höga krav på kostnads-
medvetande och serviceanda.

allt vanligare, och hanteringen av dessa ärenden måste vara rättssäker och ef-
fektiv. En inte obetydlig del av en rektors tid upptas av beredning och ställ-
ningstaganden i individärenden, som ofta innefattar svåra avvägningar och hän-

vid rekryteringen till akademiska positioner, men det råder ingen tvekan om 
-

tiva lösningar och ett tydligt ansvarstagande. 
Till myndighetsarbetet hör i dag också i stor utsträckning omfattande krav 

på uppföljningar, utvärderingar och rapporteringar. Även här fordras ledning-
ens förmåga att stimulera arbetet och övervaka att det genomförs. Handlings-
planer, riktlinjer och redovisningar har blivit vardagsarbete för en universitets-
ledning, och Uppsala universitet fullföljer på detta område traditionen att leva 
upp till högt ställda krav. Det är mot bakgrunden av mångfalden av arbets-
uppgifter och det övergripande ansvaret för en modern kunskapsorganisation 
uppenbart att det akademiska ledarskapet och rollen som myndighetschef vid 
ett stort universitet kräver ett stort engagemang och en arbetsinsats som är 
svår eller omöjlig att förena med fortsatt aktivt deltagande i undervisning och 
forskning.

En rektor med visioner 
Den främsta uppgiften för det akademiska ledarskapet är ändå att föra fram 
en tydlig vision av vad universitetet skall vara och arbeta för att denna vision 
genomsyrar organisationen. En rektor måste medvetet söka stöd hos de akade-
miska ledarna inom de olika vetenskapsområdena, men också hos förvaltning-
en, för att kunna förverkliga målsättningarna. Med hjälp av en öppen dialog, 
initiativ till samarbete, handlingsplaner och strategiska medel kan ledningen 
stimulera fakulteternas utveckling och genom ett nära kollegialt samspel stärka 
universitetet.

Uppsala universitet har hittills haft en så pass stark och bred rekrytering 
av lärare att man kunnat utse de akademiska ledarna inom universitetet. Det 
har uppfattats som en styrka att man kunnat välja ledare som har en ordentlig 
erfarenhet av vårt lärosäte. Problemet att rekrytera kvinnor till ledande pos-
ter sammanhänger med att andelen kvinnor bland professorerna fortfarande är 
mycket låg. Här går visserligen utvecklingen åt rätt håll men det vore önskvärt 
med ett snabbare genomslag för kvinnligt ledarskap. Universitetsledningen har 
varit angelägen om att stimulera intresset för ledarskap bland de yngre, inte 
minst kvinnorna, och rektor tog därför initiativ till en serie ledarskapssemina-
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rier, en utbildning som pågick under höstterminen 2004. Deltagarna, sexton 
kvinnor och tolv män, förväntades vara intresserade av att kandidera för led-
ningsuppdrag inom de närmaste åren. På kvällsövningar och internatträffar för-
de vi diskussioner om universitetens roll och utmaningarna som ligger framför 
oss. Om universiteten även i framtiden skall kunna vara en självständig kraft i 
samhället krävs att de som verkar i ledningen satsar på att bygga upp kunskap, 
engagemang och vilja att ta ansvar inom det kollegiala systemet. Ledarskaps-
seminarier kan i kombination med inslag i forskarutbildning och pedagogiska 
kurser bidra till att skapa sådan kompetens. 

Den nya universitetsledning som skapats under den gångna rektorsperioden 
har berett utrymme för ett förstärkt kollegialt ansvarstagande, och lednings-
grupper förekommer nu alltmer även på institutionsnivå inom universitetet. 
Trots detta är det uppenbart att rektors personliga ledarskap haft en avgörande 
betydelse för universitetets utveckling. Som rektor har Bo Sundqvist oförtrött-
ligt arbetat för sina idéer, tålmodigt sökt stöd för dem och tagit ansvar för 
helheten. Inom och utanför universitetet har han vunnit respekt och under en 
lång rektorstid förvaltat det förtroende som universitetet har givit honom.





Hans Dalborg

Rektor i konsistoriet
Från domkapitel till allmänföreträdare

NIVERSITETETS HÖGSTA beslutsinstans är dess konsistorium. Så har det 
alltid varit och så bör det förbli. Från lärosätets första dagar och fram 
till det tidiga 1600-talet sammanföll konsistoriets agenda med domka-

pitlets.1 Det första bevarade konsistorieprotokollet är från 1624. Men allt ef-
tersom statsmakten mejslade ut universitetens samhälleliga och vetenskapliga 
roller genom fastställande av allt tydligare konstitutioner lagstiftades också de 
friheter och skyldigheter lärosätet hade att leva efter.

Rektors roll som ledande även i den styrande församlingen låg dock fast 
genom århundraden. Rektors uppgift i det tidiga konsistoriet, eller i konsisto-
rierna, eftersom det tidigare fanns ett mindre och ett större konsistorium med 
åtskilda uppgifter, var ursprungligen att minst en gång i månaden kalla till möte 
för att, som det heter i 1655 års konstitutioner, ”ta reda på vad som händer vid 

(exploratorus quid in academia agatur et loco sint omnia, quae ad academiam 
pertinent).2

Verkligheten förändras och universiteten har, trots att de understundom 
setts som konservativa bastioner, visat sig tillhöra en av våra mest förändrings-
benägna och därmed livsdugliga samhällsinstitutioner. Konsistoriets uppgifter 
ligger dock i vissa avseenden fast. Högskolelagen (1992:1434) 2 kap. 2 § före-
skriver att styrelsen för en högskola skall ha ”inseende över högskolans alla 
angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs”, vilket i andan inte är 
fjärran från vad som fastställdes 337 år tidigare.

Högskoleförordningen föreskriver konsistoriets sammansättning enligt föl-
jande: ”Styrelsen för en högskola skall bestå av ordföranden, rektor och högst 
tretton andra ledamöter.” Flertalet (inklusive ordföranden) utses av regeringen. 
Lärarna representeras av tre ledamöter (samt en suppleant), som utses genom 
val, varom konsistoriet skall meddela föreskrifter. Studentkårerna vid Uppsala 
universitet utser gemensamt tre ledamöter (samt två suppleanter).

Som synes utgörs en majoritet av ledamöterna idag av vad som kommit 
att benämnas ”allmänrepresentanter”. Just allmänrepresentanternas inträde i 
konsistoriet kan fungera som utgångspunkt i diskussionen kring rektors roll i 

1 Se Claes Annerstedt, , Uppsala 1877, 106.
2 För 1655 års konstitutioner, se skriften (Acta Universitatis 
Upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala universitet. B. Inbjudningar, 145, Uppsala 2005), red. Per 
Ström, övers. från latinet av Krister Östlund, 29–45.
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universitetsstyrelsen. Om konsistoriet någon gång upplevt en revolutionerande 
händelse måste det ha varit vid allmänrepresentanternas intåg. Efter högskole-
reformen 1977, då allmänföreträdare för första gången blev ledamöter av uni-
versitetets styrelse, ansågs det vid ett sammanträde den 5 september till och 
med påkallat att fatta beslut om att bibehålla benämningen konsistorium. Den 
31 augusti 1988, då konsistoriet för första gången sammanträdde med en majo-
ritet av allmänföreträdare, upprepades detta beslut. Nomenklaturen kan vara 
nog så viktig även i förändringsprocesser.

Övergången från en renodlad akademisk representation till ett bredare 
samhälleligt styrelseskick tycks emellertid ha löpt relativt friktionsfritt. Upp-
sala universitet konstaterade detta redan i verksamhetsberättelsen för läsåret 
1988/89, alltså det första året med ny sammansättning av konsistoriet, där 
en majoritet var allmänföreträdare. Erfarenheten av förändringen hade varit 
”att konsistoriet tillförts breddade perspektiv från såväl det politiska livet som 
verksamheter inom både offentlig och enskild sektor med god förståelse för 
forskningens och högskoleutbildningens villkor”.3 Ytterligare förändringar var 
att vänta.

Idag leds universitetets styrelse av en extern ordförande. Den stora frågan 
löd länge: vem ska vara ordförande i en styrelse där en majoritet utgörs av le-
damöter, som har sin huvudsakliga syssla utanför akademien? Läget klarnade 
några år senare. Sedan 1998 utses ordförande i svenska högskole- och univer-
sitetsstyrelser av regeringen, vilket kan ses som en logisk följd av allmänrepre-
sentanternas intåg i styrelsearbetet vid våra lärosäten drygt tjugo år tidigare.

Positionen för en extern ordförande har ändå aldrig varit helt självklar. I 
Uppsala universitets remissvar angående betänkandet ”Högskolans ledning” 
(SOU 2000:101) daterat den 27 februari 2001 (UFV 2001/1802) understryker 
universitetet vikten av att rollfördelningen mellan rektor och styrelsens ordfö-
rande klargörs. Man bejakar därför betänkandets förslag att det i högskoleför-
ordningen tydliggörs att ordförande ”skall leda styrelsens arbete och se till att 
styrelsen fullgör sina uppgifter” och därutöver sköta de löpande kontakterna 
med rektor.

Rektor, menar universitetet i sitt svar, är framförallt verksamhetens företrä-
dare vid sidan av styrelsens och regeringens uppdrag. Man kan inte, understryks 
det, jämföra en universitetsrektor med en generaldirektör eller en verkställande 
direktör. Dessa omständigheter har inte gått konsistoriet förbi. I en rektorsrap-
port den 10 april 2000 kunde Bo Sundqvist peka på att nyordningen under sin 
tvååriga existens förorsakat visst knorr i den svenska högskolevärlden. Såväl 
utbildningsdepartementet som Högskoleverket hade då nyligen tillsatt varsin 
utredning av relationerna mellan rektor och styrelsens ordförande.

Bakgrunden till utredningsuppdragen var det senaste årets ”incidenter”, vil-

uppstått vid några högskolor och som i vissa fall lett till rektors avgång. ”I detta 

3 ”På tapeten”, Uppsala universitets verksamhetsberättelse 1988/1989, 2.
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sammanhang”, avslutade Bo Sundqvist sin rapport i ärendet, ”ska det nämnas 
att relationerna mellan ordförande för konsistoriet och rektor vid Uppsala uni-
versitet är utmärkta”.

-
rande. I sin rapport till konsistoriet den 19 februari 2003 konstaterade Bo Sund-
qvist att han under sin första sexårsperiod i universitetets ledning nu skulle få 
arbeta med sin fjärde ordförande. ”Detta skulle kunna antyda att styrelsearbe-
tet varit fyllt av kontroverser och stridigheter”, menade han, men fastslog att 

det förnyelsearbete som pågått vid Uppsala universitet de senaste åren”, förvis-
sade rektor styrelseledamöterna. De fyra konsistorieordförandena han talade 
om inkluderade förvisso även honom själv. Som nytillträdd rektor 1997 hann 
Bo Sundqvist nämligen med att under sin första tid fullfölja traditionen att 
som rektor även bekläda ordförandeposten i konsistoriet. Den första externa 
konsistorieordföranden vid Uppsala universitet var förra statsrådet Anna Hed-
borg (från och med den 1 januari 1998), som efterträddes av sin kollega Laila 
Freivalds i januari 2001. Freivalds efterträddes av undertecknad 2003.

Den roll som konsistoriet har idag visar många likheter med de uppgifter 
som styrelser i näringslivet har. Dels skall konsistoriet som representant för 
samhället i stort fullgöra gängse kontrollfunktioner, dels skall det besluta om 
verksamhetsplaner och budgetar och ta ett mer aktivt ansvar för de långsiktiga 
strategiska frågorna. Det vore dock främmande för konsistoriet att blanda sig i 
forskningsinriktning eller att försöka styra utbildningen. Vad gäller forskningen 
i synnerhet och dess inriktning kan och skall konsistoriet inte lägga sig i. I det 
avseendet måste konsistoriet betrakta forskningen som en ”black box” vars 
innehåll den akademiska ledningen hanterar och beslutar om. Detta gäller även 
forskningsetik och forskningskvalitet. Den utredning som gällde professor Eva 
Lundgren hanterades till exempel av rektor och dekanus på samhällsveten-
skapliga fakulteten. Att rektor hade konsistoriets stöd att hantera och sköta 
frågan torde dock vara utom tvivel.

Inte heller vad gäller tyngdpunkt och pedagogik i utbildningen har konsis-
toriet någon stor uppgift. Det är samtidigt viktigt att konsistoriet inte heller 
lägger sig i den löpande verksamheten i övrigt. Detta är rektors och universi-
tetsledningens oinskränkta ansvarsområde. Vidare är det rektor som är ansvarig 

frågor låta sina medarbetare i ledningen vara föredragande. Det kan vara ett 
gott uttryck för ett delegerat ansvar i verksamheten, men det förändrar inte 
förhållandet mellan konsistoriet och rektor.

Den årligt återkommande verksamhetsplanen och budgeten är tunga och 
viktiga frågor för konsistoriet. Här har konsistoriet en naturlig roll att spela. 

-
verket. Verksamhetsplan och budgetar har sin utgångspunkt i dokumentet ”Mål 
och strategier för Uppsala universitet”, ett förvånansvärt robust och hållfast 
planeringsunderlag, trots att det är fem år gammalt. Med dessa förutsättningar 
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byggs verksamhetsplanen och så småningom årets budget upp till ett omfat-
tande och betydelsefullt dokument. Konsistoriets ändringsförslag är i regel få, 
men det vill jag tro har mer att göra med beredningsarbetets grundlighet än 
konsistoriets passivitet.

Mina hittillsvarande erfarenheter av konsistoriets kontrolluppgifter är att 
dessa varit förhållandevis lätta att utföra. Det är tveklöst så att Uppsala univer-

förberedda och budgetdisciplinen på totalnivå god. Uppsala universitet brottas 

till detta är att man i god tid förutsett till exempel ökade kostnader och vidta-
git åtgärder. Ett av de områden som under min tid orsakat irritation i konsisto-
riet – och i ledningen också för den delen – är de svajiga pensionsberäkningar 
som universitetet får från Statens pensionsverk. Med de små marginaler som 

Fasta punkter på dagordningen för konsistoriets sammanträden utarbetas i 
samråd mellan ordförande och rektor. Dock skall sägas att styrelsearbetet följer 
en given ritual med fasta agendapunkter. Bo Sundqvist lämnar inledningsvis en 
rektorsrapport om viktiga händelser sedan senaste sammanträde och därefter 
hanteras ett antal givna beslutspunkter. Materialet till konsistoriet är fylligt och 
genomarbetat. Därmed kan föredragningarna göras korta och koncisa, vilket 
ger utrymme för ett aktivt engagemang från konsistoriets sida. Protokollen är 
knapphändiga. De är mer lapidariska än vad jag är van vid. En orsak är säkert 
att protokollet är en offentlig handling och därför öppet kan nagelfaras, något 
som inte gäller styrelseprotokoll i aktiebolag eller banker.

Under Bo Sundqvists tid som rektor har konsistoriet engagerats ytterligare 
genom två viktiga åtgärder. Den ena gäller inrättandet av så kallade PLUS-
grupper (akronymen står för ”Potential, Lärande, Utveckling, Strategi”), den 
andra gäller de internatmöten kring strategiska frågor som äger rum två gånger 
per år. PLUS-grupper är arbetsgrupper inom konsistoriet, som tillsammans 
med relevanta tjänstemän under ledning av rektor, prorektor eller universitets-
direktören bearbetar vissa viktiga frågeställningar för universitetets långsiktiga 
utveckling. Internatmötena innebär att konsistoriet drar sig undan för att under 
ett dygn diskutera strategiska uppgifter för universitetet.

Styrelsens arbete med rektor karaktäriseras av en konstruktiv samverkan. 

i konsistoriet. Går inte rektor ändå hem och gör som han vill?” Det beror gi-
vetvis på ett antal faktorer. En är rektors och ledningens lojalitet och respekt 
för rollspelet mellan styrelse och ledning. En annan är naturligtvis konsistoriets 
eventuella kunskaper, klokskap, vidsynthet och intresse. Mitt bestämda in-
tryck av våra diskussioner i konsistoriet är att rektor och hans ledningsgrupp är 
mycket lojala med rollfördelningen, att man lyssnar, tar till sig synpunkter på 

på den långsiktiga inriktningen. Man bör dock betänka att konsistoriet är ett 
-
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representanterna också studenter och lärarrepresentanter samt även fackliga 
företrädare och personalrepresentanter, med närvaro- och yttranderätt. I en 
bolagsstyrelse sitter bara de stämmovalda ledamöterna och personalrepresen-
tanter.

Konsistoriet skall ange strategiska riktlinjer, vilket också sker. Diskussioner 
i konsistoriet kring sådana frågor är de mest stimulerande och givande upp-

men i debatten mejslas ställningstaganden fram, som blir gällande för Uppsala 
universitet. Nedan följer exempel på strategiska frågor som varit föremål för 
konsistoriets mer eller mindre utförliga behandling under senare år.

Universitetets storlek har betydelse för dess verksamhet. En slutsats av våra 
diskussioner är att Uppsala universitet inte skall tillhöra den snabbväxande 
skaran. Universitetet är idag stort med en imponerande bredd. För att ge ut-
rymme för en tyngre satsning på masterutbildning och forskning ter det sig 
naturligt att Uppsala universitet i övrigt nöjer sig med en modest tillväxttakt.

Centres of excellence är ett modeuttryck för koncentration av forsknings-
resurser. Detta får vissa konsekvenser som inte alla vill acceptera. Fokusering 
leder till utspädning någon annanstans. Specialisering innebär att välja och att 
välja bort: hellre nummer ett på några områden än nummer tre på många. 
”Centres of excellence” kan inte bli så många i ett litet land och frimodigt sam-
arbete mellan högskolorna är av nöden.

I frågor om gäller det att få samspelet mellan extern 
-

lorna inte vill hjälpa till med att betala samkostnader krävs nya kalkylmetoder 

upphör samtidigt som en fungerande forskningsapparat byggts upp. Då måste 
-

en. Ingen har väl i det sammanhanget missat Bo Sundqvists ”För övrigt anser 
jag att fakultetsanslagen bör höjas”, ett stridsrop som med regelbundenhet fått 
konsistoriets ledamöter att skrämt rycka till. Ett annat problem kan vara att det 
främst är de etablerade, de kända forskarna som kan dokumentera sina land-
vinningar och därmed sina välmotiverade krav på resurser. De nya, de opröva-
de har det betydligt svårare. Därför har Bo Sundqvist, med fakulteternas goda 
minne, byggt upp en buffert av strategiska medel att användas för spännande 

Den utvecklade masterutbildningen har kommit att bli ett ämne för diskus-
sion under de senaste åren. Vilka resurser vill vi sätta in för att få en fullgod 
masterutbildning? Hur organiseras samverkan med övriga högskolor? Detta är 

-
rit pådrivande krafter i den så kallade Bolognaprocessen, med ambitionen att 
Uppsala universitet skall ha en högklassig masterutbildning.

ledarskapet.
-

gångsrika och engagerade chefer. Konsistoriet har frågat sig vilka resultat man 
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skulle kunna nå med ännu bättre ledarskap. Vilka åtgärder krävs för att ”best 
practice” skall bli norm? En viktig fråga i det sammanhanget är gränsdragningen 
och avvägningen mellan personligt ansvarstagande och beslutsfattande och ett 
alltigenom kollegialt ledarskap. Rektor har varit en stark förespråkare för de 
kollegiala styrformerna medan andra argumenterat för ett mer individuellt le-
darskap.

Frågor om vilka långsiktiga bildningsideal Uppsala universitet kan erbjuda 
är ständigt aktuella. Det kommer att krävas insatser för att berika studierna 
med ”bildande” inslag från andra fakulteter. Vilken lösning som är ändamåls-
enlig för Uppsala universitet funderar vi som bäst på. Här kan man inte tveka 
om Bo Sundqvists djupa engagemang. Med till exempel MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) som förebild vill han medverka till insprängda ”bild-
ningsinslag” såväl inom naturvetenskap som inom humaniora.

Universitetet påverkas naturligtvis av de politiska riktlinjer som vägleder 
forskning och högre utbildning. Den politiska styrningen är idag inte särskilt 
detaljrik, om alla håller sig till spelreglerna. Tre viktiga områden framstår dock 
som tydliga i det politiska ramverket: jämställdhet, internationalisering och in-
satser för hållbar utveckling. Jag vill påstå att Uppsala universitet utan tvekan 
ägnar vederbörlig uppmärksamhet åt dessa områden och att detta präglar såväl 
strategier som verksamhetsplaner. 

Universitetens självständighet har genom århundraden varit föremål för dis-
kussion. Så även idag. Jag tror att man med fog kan säga att universitetens 

upprätthållen ansvarsfördelning mellan rektor och styrelse kan förstärka denna 
utveckling. För inte så länge sedan var detaljregleringen från regering och UKÄ 
betydande. Nu har lärosätena istället allmänrepresentanter och t.o.m. extern 
ordförande i styrelsen, något som visserligen inte enbart applåderats i den aka-
demiska världen, men som ändå bör kopplas samman med en reducerad detalj-

ledamöter i styrelserna för universitet och högskolor. Samhällsintressen och 

i kommunerna, än mindre den starka externa representationen i amerikanska 
universitet och colleges. Mindre förståelse har jag för att representationen i 
styrelserna baseras på politisk anknytning. Men kanske hänger också det ihop 
med vilken frihetsgrad ett universitet kan hoppas på. Om en extern styrelse 
ska fungera som ett effektivt skydd mot detaljreglering från högre instanser 
förutsätter detta givetvis regeringens och riksdagens förtroende för styrelsen, 
dess allvar och engagemang i universitetets utveckling och dess ansvarskänsla 
för de resurser som ställs till förfogande.

Universitetets verksamhet behöver ett ramverk för pluralism. Med en väl 
fungerande styrelse borde således universitetens självständighet kunna ökas. 

yttre förutsättningarna. Inom detta ramverk bör den akademiska ledningen 
med rektor i spetsen ha stor självständighet. Rektor och den akademiska led-
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ningen ska få välja vad man vill forska om och med vilken resursinsats. Man 
ska få styra och utveckla utbildningen självständigt. Man ska få välja om man 
ska gå in i samverkan med andra högskolor för att få ”kritisk massa” och stor-
driftsfördelar. I en sådan pluralism kommer svensk forskning och utbildning att 
kunna utvecklas väl.

Ett sista klubbslag. Bo Sundqvist höjer rektors ordförandeklubba i konsistoriet för sista 
gången 1 december 1997.





Mats Ola Ottosson

De djupa leder vinna det åt honom
Bo Sundqvists rektorsår

i ett universitetsförvaltningsperspektiv

R REKTOR FÖRVALTNINGENS fånge eller är förvaltningen rektors tjänare?
Efter en tid som rektor med ämbetsrum i universitetshusets klassiska 
rektorsrum med ett stort antal företrädare på väggarna valde Bo Sund-

qvist att förlägga sin dagliga gärning till förvaltningsbyggnaden på S:t Olofsgatan 
-

ningen i universitetshuset och förvaltningschefens domäner tvärs över gatan. 
Det hade inte varit någon avgrund befäst mellan dessa miljöer dessförinnan 

-
fattades ändå av många som symbolisk på ett eller annat sätt. Hade rektor nu 
tagit över förvaltningen också, eller hade han tvärtom fångats in av en allt mer 
allsmäktig förvaltning? Ingen av dessa tolkningar var nog riktig. Samtidigt som 
den långsiktiga utvecklingen av universitetets utbildning och forskning alltid 
stått i fokus för Bo Sundqvist drog han också efter en tid slutsatsen att en uni-
versitetsrektor troligen arbetar mer effektivt som myndighetschef i anslutning
till universitetets förvaltning. Om kommande rektorer har samma uppfattning 
eller om universitetet återigen kommer att styras från det gamla rektorsrum-
met återstår att se.

Universitetsförvaltningens organisation
Som redovisas på annan plats i denna bok genomfördes 1999 på Bo Sundqvists för-
slag en förnyelse och förstärkning av universitetsledningen med skapandet av tre 
områdesnämnder under ledning av var sin vicerektor. Denna förändring av det aka-
demiska ledarskapets organisation gjorde det naturligt att också se över de delar av 
universitetsförvaltningen som arbetade med stöd åt fakulteter och vetenskapsområ-
den. Istället för den stora utbildnings- och forskningsbyrån med ett kansli för varje 
fakultet skapades tre självständiga områdeskanslier under ledning av var sin kansli-
chef. Dessa områdeskanslier står i mer eller mindre daglig kontakt med respektive 
vicerektor och med de akademiska frågorna inom sina vetenskapsområden. Sam-
tidigt samverkar de nära med de sakenheter och specialistfunktioner som universi-
tetsförvaltningen i övrigt består av. Denna organisation och detta arbetssätt inom 
förvaltningen har lett till att de för universitetet grundläggande frågorna har kunnat 
hållas i fokus på ett effektivt sätt. Den tidigare utbildnings- och forskningsbyrån 

Ä
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innehöll även vissa centrala planeringsfunktioner som behållits odelade och som nu 
ingår i universitetsledningens kansli. De leds där av universitetets planeringschef.

En sammanhållen universitetsförvaltning
För den som leder en organisation är det viktigt att denna kan uppträda som 
en enhet med övergripande gemensamma mål. Även för ett universitet, med 
många tämligen självgående enheter, ställer statsmakterna och omvärlden i 
övrigt berättigade krav på organisationen som helhet. För många akademiska 
lärare, som riktar sin lojalitet mot sitt ämne, sitt forskningsområde eller sin 
institution, är detta kanske inte självklart, men för Bo Sundqvist och den uni-
versitetsförvaltning som arbetat med honom har det varit en tydlig ledstjärna.
De tre ovan nämnda områdeskanslierna har inte skapats för att dela upp uni-
versitetet i tre åtskilda delar och de är inte heller utrustade för att ge sina ve-
tenskapsområden ett heltäckande administrativt stöd. Ambitionen har tvärtom 
varit att deras arbete skall koncentreras på utbildnings- och forskningsfrågor 
medan de i övrigt skall repliera på universitetsförvaltningens övriga enheter så 
att dubblerande kompetens inte behöver byggas upp.

för att lösa ett personalrelaterat eller ett ekonomiadministrativt problem står 
sålunda förvaltningens personalavdelning respektive ekonomiavdelning till 
områdets förfogande. På motsvarande sätt arbetar studerandebyrån med alla 
studentrelaterade frågor över hela universitetet och byggnadsavdelningen med 
alla lokalförsörjningsfrågor. För internationellt studentutbyte och för juridiskt 
arbete har förvaltningen också särskilda avdelningar. Inom informationsom-

centrala informationsavdelningen kompletterats med till kanslierna knutna 
områdesinformatörer.

En universitetsförvaltning i utveckling
Ordet förvaltning kan föra tankarna till något statiskt. När uppbyggnaden och 
utvecklingen är avslutad vidtar förvaltningsstadiet. På en universitetsförvalt-
ning måste emellertid samma krav ställas på förnyelse och dynamik som på 
universitetet i övrigt. När Bo Sundqvist tog initiativet till förnyelseprogrammet 
BASTU var det för honom självklart att det även skulle omfatta förvaltningen. 
BASTU-programmet som helhet beskrivs på annan plats i denna bok, men här 
kan nämnas att de nysatsningar inom förvaltningen som i detta sammanhang 
kom till stånd innefattade utveckling av elektronisk service till studenterna, 
utbyggnad av stöd för användning av IT i undervisningen, alumnverksamhet, 
satsningar på IT-säkerhet och utbyggnad av den centrala upphandlingsfunktio-
nen.
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Utöver skapandet av områdeskanslier har ett antal mindre organisations-
förändringar skett. På IT-området har en tydlig rollfördelning mellan bestäl-
lare och utförare införts, en särskild enhet har byggts upp för kvalitets- och 
utvärderingsfrågor, personalutveckling har integrerats i personalavdelningens 
uppgifter och särskilda avdelningsövergripande arbetsgrupper har skapats för 
universitetets arbete med frågor om arbetsmiljö, mångfald och tillgänglighet. 

På senare tid har det blivit allt tydligare att det krävs ett helhetsperspektiv 
på utvecklingen av det administrativa stödet till universitetets kärnverksamhet, 
utbildning och forskning. En kartläggning av detta stöd visar att universitets-
förvaltning och institutionsadministration ofta är engagerade i samma stödpro-
cesser. För att kunna effektivisera dessa processer krävs sålunda ett gränsöver-
skridande arbetssätt. Mot denna bakgrund har under 2005 ett större projekt 
startats för utveckling av verksamhetsstödet vid Uppsala universitet. Det avses 

Forskningssekreterare
Vid ett forskningsuniversitet som Uppsala universitet utgör de anslag som 
riksdagen anvisar mindre än hälften av den totala forskningsvolymen. Öv-
riga forskningsresurser måste sökas och erövras i nationell och internationell 

universitetets forskning kunde växa ledde 2002 till ett beslut om att stödet 
från områdeskanslier och andra enheter inom universitetsförvaltningen samt 
från administratörer vid institutionerna skulle kompletteras med en gemen-
sam funktion för forskningsstöd och forskningsservice. Uppgifterna för den-

annonsering och att svara för kontakterna med dessa, att informera forskare 

i ansökningsarbetet och att tillhandahålla praktiskt stöd till dem som leder 

Två forskningssekreterare anställdes 2003 och funktionen har därefter byggts 
upp för att nu omfatta fem personer inklusive en EU-handläggare. Behovet 
av nära kontakt med fakultetsledningar har motiverat att personerna place-
rats inom de tre områdeskanslierna samtidigt som de bildar en sammanhållen 

och erfarenhet av projektplanering och projektadministration. I en sådan grupp 

ekonomer och jurister, men vid Uppsala universitet har principen istället varit 
att låta gruppen bygga upp ett nära samarbete med universitetsförvaltningens 
avdelningar för ekonomi och juridik.

-
ärer utannonserade så kallade Linnéstöd, som är stora, långsiktiga satsningar på 
framstående forskningsmiljöer. De ansökningar som inlämnades från Uppsala 
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universitet föregicks av en universitetsintern prioritering under medverkan av 
externa rådgivare. Under rektors och vicerektorernas ledning var det forsk-
ningssekreterarna som administrerade och höll ihop detta omfattande arbete.

Alumnkontakter och fundraising
”Välkommen tillbaka” står det som rubrik på webbplatsen för alumner, och 
under det mottot har olika verksamheter sedan lång tid tillbaka bedrivits för 
f.d. Uppsalastudenter. Inte minst inom nationerna upprätthålls gärna banden 
till tidigare studentgenerationer och även i relation till olika utbildningspro-

initiera en samlad universitetsövergripande alumnverksamhet och den första 
-

versitetet. Efter fortsatt utredningsarbete och ett par förstudier kunde konsis-
toriet i december 2000 fatta beslut om att i projektform starta ett alumnarbe-
te. En styrgrupp och en projektledare tillsattes för att utveckla verksamheten. 

-
den av den ovannämnda webbplatsen och starten av ett månatligt elektroniskt 
nyhetsbrev.

Idag är alumnkontakter en tydlig del av universitetets reguljära verksamhet 
även om mer kan göras för att fylla denna verksamhet med ett innehåll som 
är till gagn både för alumnerna och för universitetet. En viktig uppgift för det 
centrala alumnkontoret är att uppmuntra lokala initiativ och samordna den 
verksamhet som i ökad omfattning byggs upp inom olika alumnföreningar, 
institutioner och nationer. För universitetet är alumner, som ju gärna talar väl 
om sitt universitet, viktiga ambassadörer i samhället. De kan föra tillbaka kun-
skaper, erfarenheter och kontakter och själva i gengäld få tillgång till det stora 
alumnnätverket och delta i universitetets aktiviteter och gemenskap. Ett mål 
under 2006 är att i den centrala databasen registrera den tiotusende alumnen.

Uppsala universitet har varit i den lyckosamma situationen att ofta få ta 
emot donationer från privatpersoner och organisationer av olika slag. Sådana 
gåvor har varit av avgörande betydelse för många forskningsprojekt och med 
tanke på de stora behoven av ny kunskap inom för samhället viktiga områden 
har det för universitetet tett sig naturligt att stimulera till ett ökat givande. 
Internationella erfarenheter, och i viss mån även utvecklingen i Sverige, har 

fund-
raising och Bo Sundqvist har tagit initiativet till ett inledande arbete på detta 
område. Inom ramen för ett förprojekt har lämpliga områden för fundraising 

-
terats till universitetsförvaltningen. Vid amerikanska universitet är fundraising 
ofta mycket nära kopplat till alumnkontakter och även om den kopplingen
inte alls är lika självklar vid ett svenskt universitet förväntas de båda områdena
på sikt kunna befrukta varandra.
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Arbete med etikfrågor och bisysslor
Uppsala universitet har en lång tradition när det gäller att arbeta med etiska 
frågeställningar inom forskningen. Under Bo Sundqvists rektorsperiod har ett 
antal forskningsetiska frågor aktualiserats och handlagts inom universitetsför-
valtningen samt blivit föremål för beslut av rektor eller konsistoriet. Dit hör 
upprättandet av en ny organisation för etikprövning av forskning som avser 
människor, inrättandet av ett centrum för bioetik, utarbetande av regler för 
lokal tillämpning av en ny lag om biobanker, restriktioner beträffande mot-
tagande av bidrag från tobaksindustrin, hantering av ett antal fall av misstänkt 
ohederlighet i forskningen samt en genomgång av lärarnas bisysslor.

Här är inte platsen att redovisa hur alla dessa frågor hanterats eller vilka 
beslut som fattats, men ett område som kan förtjäna en särskild kommentar är 
frågan om bisysslor. Det är angeläget att universitetslärares kunnande kommer 
till nytta i samhället och det ingår tydligt i universitetets uppdrag att samverka 
med näringslivet och samhället i övrigt. Lärarna har därför rätt att inneha vissa 
bisysslor och universitetet uppmuntrar dem att delta i överföring av kunskap 
till samhällets nytta och att genom extern verksamhet skaffa sig erfarenheter 

som reglerar vad som är tillåtet och vad som inte är det. Bisysslor får inte vara 
arbetshindrande eller förtroendeskadliga och de får inte innebära konkurrens 
med universitetets uppdragsverksamhet.

Rektor fastställde 2002 noggranna föreskrifter för bisysslor vid universite-
tet. Föreskrifterna kompletterades med en omfattande information om vad 

skriftligen redovisa om de hade några bisysslor och i så fall vilka. Inkomna svar 
granskades av ansvariga prefekter och dekaner och av en särskild av rektor 
tillsatt beredningsgrupp. Det visade sig att hälften av lärarna inte hade några 
bisysslor. Majoriteten av de övriga lade ner mindre än 100 timmar per år på 

kronor per år. Cirka 25 lärare hade ekonomiskt utbyte av sina bisysslor som 
översteg 100 000 kronor. Så gott som alla bisysslor befanns fullt tillåtna, men 
i några fall, där beredningsgruppen anmälde tveksamhet, beslöt läraren ifråga 
att avsluta bisysslan.

Denna fullständiga genomgång av lärarnas bisysslor följs nu upp genom 
tydliga uppdrag till alla lärare att kontinuerligt anmäla förändringar i sina bi-
syssleförhållanden och alla sådana förändringar dokumenteras. Därigenom le-
ver universitetet upp till Högskoleförordningens krav i detta avseende. Det 
systematiska arbetet inom Uppsala universitet på detta område har fått posi-
tiv uppmärksamhet. Högskoleverket har talat om ett gott exempel på en väl 

mindre smickrande uppmärksamhet har bara haft beröm till övers för Uppsala 
universitets hantering av dessa frågor.
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Utveckling av IT-system
Den allmänna utvecklingen inom universitetet på det informationsteknolo-
giska området redovisas i Ewert Bengtssons avsnitt i denna bok, men det är inte 
möjligt att beskriva universitetsförvaltningens utveckling utan att också beröra 

systemen har successivt vidareutvecklats för att svara mot ökande interna och 
externa krav och beslut har fattats om nya system, vilka därpå utvecklats och 
tagits i bruk.

I det studieadministrativa systemet UPPDOK och i ekonomisystemet Rain-
dance lagras och bearbetas data av direkt intresse för statsmakterna, medan 

exempel det personaladministrativa Primula-systemet, som utvecklats tillsam-
mans med tre andra universitet, och det generella ledningsinformationssyste-

områden blivit ett kraftfullt instrument för planering och uppföljning. Till-
sammans med universitetsbiblioteket har vidare utvecklats ett system för re-
gistrering och redovisning av vetenskapliga publikationer (OPUS). Till stöd 
för undervisning och lärande har anskaffats en webbaserad lärplattform (Ping 
Pong) och utvecklats dels en kursdatabas (SELMA), i vilken all kursrelaterad 
information samlas, dels en studentportal med information och nyttiga tjänster 
för studenter. I skrivande stund pågår utveckling av en andra generationens 
studentportal.

-
dra specialiserade system inte skulle vara möjliga. Dit hör katalogdatabasen och 
behörighetssystemet (Akka). Ett ökat intresse har måst ägnas åt säkerhetsfrå-
gor, och den ständigt pågående kampen mot försök till intrång i universitetets 

en kompetent beställarfunktion inom universitetsförvaltningen, medan utfö-
rarfunktionen (produktionsenheten skulle det heta i en del andra organisatio-
ner) är en separat enhet utanför förvaltningen (IT-stöd).

Universitetets ekonomi och
arbete med kostnadstäckning

2005 omsatte Uppsala universitet 4,1 miljarder kronor att jämföra med 2,9 mil-
jarder kronor tio år tidigare. Till skillnad mot ett företag med så stor omsätt-
ning skall universitetet inte leverera någon vinst. Målet är tvärtom att intäk-
terna skall täcka kostnaderna, varken mer eller mindre. Tack vare god planering 
på olika nivåer och motsvarande uppföljning har de årliga avvikelserna från ett 
nollresultat också varit små. Inom ramen för en övergripande balans på univer-
sitetsnivå har emellertid några institutioner och andra enheter drabbats av stora 
ekonomiska problem. Med stöd från rektor och fakultetsledningar men också 
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med handfast hjälp från förvaltningens ekonomiavdelning har sådana problem 
dock kunnat hanteras.

Viktiga trendmässiga förändringar inom ramen för universitetets ekonomis-
ka utveckling är att personalkostnaderna ökat från ca 57% till ca 60% av om-

en allt större del av universitetets totala forskningsvolym. För tio år sedan var 
andelen 43% och 2005 hade den ökat till 52%.

I detta sammanhang bör också lyftas fram de omfattande insatser som Bo 
Sundqvist, med stöd av universitetsförvaltningen, under hela sin rektorstid 
gjort för att främja ett system där externa forskningsbidrag täcker den fulla 
kostnaden för de stödda projekten och inte bara marginalkostnaderna. Det 

-
siärers handlande kan inte längre tillämpas när över hälften av forskningsvoly-

-
got oegentligt fortfarande ofta kallas fakultetsanslag, måste kunna användas för 

i universitetets egen regi och inte vara låsta till att svara för den infrastruktur 
på universitets- och institutionsnivå som de externa bidragen förutsätter och 
utnyttjar.

Inom Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har Bo Sundqvist 
lett arbetet med att förverkliga det riksdagsbeslut från 1990 som slog fast att 

-
ring av forskningsprojekt vid universitet och högskolor. Ett nytt riksdagsbeslut 
tio år senare ledde till att en arbetsgrupp bildades med företrädare för univer-

tillämpning av den fastställda principen. Av gruppen initierade undersökningar 
visade att i medeltal behövs det ett påslag om drygt 50% på alla direkta kost-
nader i ett forskningsprojekt för att täcka även de indirekta kostnaderna. Efter 
intensiva överläggningar kunde arbetsgruppen till slut enas om att rekommen-
dera ett påslag om 35% (varav 17% för lokalkostnader) och Bo Sundqvist har 
därefter för SUHF:s räkning slutit formliga överenskommelser med ett stort 

skall påslag om 35% göras.

Rektors beslutsfattande
Ett effektivt beslutsfattande med sin grund i ett akademiskt ledarskap har varit 
ett signum för Bo Sundqvists rektorsarbete. Modellen med ett rektorssamman-
träde varje tisdag har fortsatt. I detta möte fattas rektorsbesluten efter före-
dragning antingen av dekaner och andra akademiska ledare eller av tjänstemän 
vid universitetsförvaltningen. Antalet chefstjänstemän som deltar i rektorssam-
manträdet har emellertid minskat, samtidigt som en företrädare för studen-
terna – oftast ordföranden i Uppsala studentkår – har tillkommit. Prorektor 
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har vid dessa rektorssammanträden varit en viktig rådgivare, såväl i akademiska 
som i andra ärenden. Hon har för övrigt själv, vid de tillfällen när rektor varit 
frånvarande, suttit i rektorsstolen och fattat besluten. Det har dessutom blivit 
praxis att vicerektorerna vid universitetsledningsmötena på måndagarna ger 
sina synpunkter på de ärenden som skall avgöras dagen därpå.

De ärenden som efter avslutad beredning skall avgöras vid ett rektorssam-
manträde har före sammanträdet också gåtts igenom av förvaltningens led-
ningsgrupp. Därvid har eventuella behov av kompletterande beredning kun-

har även bidragit till att de ledande förvaltningstjänstemännen kunnat hålla 
sig informerade om universitetets utveckling i olika avseenden samt att de 
fått förståelse för motiven bakom och innebörden av alla de olika beslut som 
universitetets rektor fattar.

Samverkan med personal- och studentorganisationerna

med vilka rektor och hans medarbetare samverkar. Även om akademiker inte 
sällan framstår som individualister är graden av facklig anslutning ändå ganska 
hög vid Uppsala universitet. I den så kallade centrala samverkansgruppen har 
rektor, tillsammans med förvaltningschefen och personalchefen, regelbundet 
träffat de förtroendevalda ordförandena i styrelserna för de tre lokala perso-
nalorganisationerna. Rektor har därutöver på eget initiativ eller efter önske-
mål från personalorganisationerna haft enskilda överläggningar med de nämnda 
ordförandena.

Under Bo Sundqvists rektorstid har samverkan mellan universitetsledningen 
och de fackliga organisationerna präglats av öppenhet och förtroende. Ett ge-
neröst bemötande från rektors sida har varit grunden för detta och inget miss-

oenigheter som förekommit har haft sin grund i frågor som drivits av centrala 
fackliga organ och inte av de lokala personalorganisationerna vid Uppsala uni-
versitet.

Också med studenternas organisationer har rektor och andra ledningsperso-
ner inom universitetet haft regelbundna kontakter. I samverkansgruppen för 
studentfrågor har sålunda rektor, omgiven av bland andra rektorsråden och 
några ledande tjänstemän, haft en löpande dialog med företrädare för student-
kårerna och nationerna i studierelaterade frågor men också angående en rad 
andra frågor av intresse för studenterna som till exempel studentbostäder och 
andra studiesociala frågor. Även inom de tre vetenskapsområdena har student-

ibland kan vara begränsat.
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Akademiförvaltningen och
universitetsanknutna stiftelser

Avsnittet ovan om universitetets ekonomi fokuserade på de senaste tio åren. 
I ett längre tidsperspektiv kan man konstatera att det unga universitetet i ett 
antal århundraden så gott som helt levde på inkomsterna från de drygt 300 
hemman som Gustaf II Adolf donerat. Idag utgör intäkterna därifrån bara nå-
gon procent av universitetets budget, men det är inte desto mindre pengar av 
stor betydelse för universitetet, som ger konsistoriet och rektor möjlighet att 

Den gustavianska donationen utgör fortfarande universitetets största avkas-
tande kapital. 1994 års stiftelselag har lett till att denna förmögenhetsmassa 
numera juridiskt utgör en stiftelse och detsamma gäller ett stort antal andra 
donationer och fonder.

-
soner, men för vars förvaltning universitetet svarar. I andra sammanhang har 
ingående skildrats den historiska utveckling som lett till dagens organisation av 
universitetets stiftelseförvaltning. Ledamöterna i universitetets styrelse, konsis-
toriet, utgör formellt styrelse även för alla stiftelserna, men som sådan har den 

(SSAUU). För den löpande förvaltningen har tillsatts en förvaltningsstyrelse 
och det praktiska förvaltningsarbetet sker inom ramen för en särorganisation 
kallad Akademiförvaltningen.

Till skillnad mot många förvaltare som har värdetillväxt som högsta mål är 
det för universitetet centralt att stiftelserna ger god avkastning. SSAUU fast-
ställde därför 1999 övergripande mål för stiftelsernas förvaltning, som både 
talar om långsiktig tillväxt i reala termer och en stabil och positiv utveckling av 
den disponibla avkastningen. Stiftelsernas förmögenhet samförvaltas och den 
är placerad i aktier och andra värdepapper, i stadsfastigheter, i jordbruksenhe-
ter och i skogsfastigheter. Genom skicklig förvaltning har avkastningen haft en 
mycket god utveckling samtidigt som förmögenheten vuxit. Det sammanlagda 
marknadsvärdet för alla stiftelserna beräknades vid 2005 års utgång till 5,7 mil-
jarder kronor och avkastningen det året var över ca 175 miljoner kronor, varav 
137 miljoner kronor kunde delas ut till stiftelsernas destinatärer, det vill säga 
universitetet, dess fakulteter och institutioner, men också dess studenter och i 
mindre utsträckning dess anställda.

På Bo Sundqvists initiativ har Akademiförvaltningen utökat sitt fastighets-
bestånd genom att bygga studentbostäder i Lilla Sunnersta strax söder om cen-
trala Uppsala och stiftelserna har därigenom bidragit till att den studentbo-
stadsbrist som länge plågat Uppsala inte längre är lika kännbar.
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Epilog
Bo Sundqvists programskrift inför 1997 års rektorsval och i vilken utsträck-
ning de där angivna målen uppnåtts under hans rektorsmandat beskrivs kort-
fattat på annan plats i denna bok. Här skall avslutningsvis endast erinras om 
att programmet förorsakade viss ambivalens inom universitetsförvaltningen. 
Ambitionerna och tydligheten uppskattades liksom förstås de erkännande ord 
som fanns om kompetenta och skickliga administratörer. Samtidigt fanns det 

över verksamheten. Rektor borde enligt Bo Sundqvist omge sig med akade-
miska rådgivare och inom förvaltningen tyckte man sig kunna utläsa att dess 
roll borde tonas ner. Hur har utvecklingen blivit i detta avseende? 

Att det akademiska ledarskapet har stärkts råder det inget tvivel om och att 
akademiska rådgivare engagerats och gjort viktiga insatser är också oomstritt. 
Samtidigt har emellertid en förtroendefull samverkan utvecklats mellan rektor 
och universitetsförvaltningens tjänstemän. Det har inte bara bidragit till en god 
arbetsmiljö på S:t Olofsgatan 10. Det har också varit till gagn för universitetet.



Ulla Myhrman

Att planera för ett forskningsuniversitet

UBRIKEN ”Att planera för ett forskningsuniversitet” väcker ett antal frå-
gor. Finns det behov av planering? Går det att planera och vad innebär 
det i så fall? Vem planerar och för vad? Jag vill inledningsvis ge några 

Forskning är att vidga kunskapens horisont, att tänja vetandets gränser och 

väljer själv sina forskningsproblem och begränsas i sitt sökande efter ny kun-
skap endast av sin egen intellektuella förmåga och de resurser som står till för-
fogande i form av kompetenta medarbetare och stimulerande forskningsmiljö. 

discipliner. De senaste årens minskande statsanslag för forskning och det ökade 
beroendet av externa forskningsresurser har lett till betydande svårigheter att 
i kollegial anda på fakultetsnivå genomföra den förnyelse och de ompriori-
teringar som krävs. I ett sådant scenario har en universitetsledning en given 
uppgift att planera för goda förutsättningar för framstående forskningsinsatser. 
Detta kan ske genom att lyfta fram och uppmuntra starka forskningsmiljöer 
och ge dem stöd i form av bland annat lokaler och infrastruktur samt genom 
att bereda utrymme för nya rekryteringar av elitforskare. Nedan skall jag lämna 
exempel på åtgärder av detta slag som vidtagits under perioden 1997–2006.

Uppsala universitet är ett internationellt forskningsuniversitet. Universite-
-

ning vid den vetenskapliga frontlinjen. Universitetet är en del av det interna-
tionella forskarsamhället och konkurrensen med andra framstående universitet 
är hård. Kvalitetsfrågorna blir därmed centrala. Den inomvetenskapliga kva-
liteten prövas kontinuerligt genom vetenskapliga utvärderingar som ger åter-
kopplingar till forskarsamhället. Det omgivande samhällets förväntningar på 
forskningsresultat till stöd för samhällsutvecklingen i bred mening ställer också 
krav på såväl forskningens innehåll som möjligheterna att skapa innovations-
miljöer. Koncentration, prioritering och samverkan är universitetets interna 
redskap för att bibehålla och utveckla forskningens kvalitet. Det krävs dock 
därutöver också ett utökat långsiktigt ekonomiskt stöd från statsmakterna. Det 
är en universitetslednings uppgift att verka för insatser av sådan art.

Genom förslag från dåvarande rektor Stig Strömholm fattade konsistoriet 
vid Uppsala universitet den 7 april 1997 beslut om det som kom att benämnas 
Projektplan 1996 för Uppsala universitets lokalförsörjning. Förslaget hade för-

R
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beretts under lång tid i diskussioner mellan rektor och fakulteternas dekaner 
och Bo Sundqvist, dåvarande dekanus för den teknisk-naturvetenskapliga fa-
kulteten, och Uno Ericsson, dåvarande dekanus för den medicinska fakulteten, 
var särskilt drivande i detta ärende. Målsättningen med projektet var att skapa 
sammanhållna moderna campusområden för att ge bättre förutsättningar för att 
bedriva ämnesövergripande frontlinjeforskning. Nästan alla fakulteter berördes 
av projektplanen som beräknades vara genomförd i sin helhet senast 2003. De 

i Engelska parken. Humanistiskt centrum, Ekonomikum inrättades för den sam-
hällsvetenskapliga fakulteten. Rudbecklaboratoriet byggdes för den medicinska 
fakulteten. Evolutionsbiologiskt centrum och Ångströmlaboratoriet etapp 2 fär-
digställdes för den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och upprustningen av 
BMC påbörjades. Den fysiska miljön vid Gamla torget rustades också upp. 

Konsistoriets beslut 1997 kan ses som en startpunkt för en process som 
sedan fortsatt att utvecklas. Sedan Bo Sundqvist tillträdde som rektor har samt-

-
rats och genomförts och ca två tredjedelar av universitetets lärare, forskare och 

-
terligare beslut som fattats under perioden är en fortsatt upprustning av BMC, 
Limnologi och Universitetsbiblioteket samt nybyggnad av Ångström etapp 3 
och Pedagogikum. Inför Linnéjubileet 2007 har också beslut fattats om upp-
rustning av det tropiska växthuset, Linneanum och Linnéträdgården.

De genomförda lokalförsörjningsprojekten har inneburit att toppmoderna 
laboratorier har inrättats, att campusområden har skapats som förutsättningar 
för kreativa forskningsmiljöer och utökat samarbete över ämnesgränser samt 
att högkvalitativ infrastruktur har kunnat erbjudas. Resultatet har kunnat avlä-
sas i bl.a. större möjligheter att kunna konkurrera om högteknologiska extern-

På förslag av rektor fattade konsistoriet 2000-04-10 beslut om ett förny-
elseprogram för Uppsala universitet benämnt BASTU, ”Bantning avsedd för 
strategisk tillväxt av Uppsala universitet”. Programmet syftade till att efter ge-
nomlysning av universitetets olika verksamheter med hjälp av kolleger från 
internationellt framstående universitet skapa incitament för förnyelse inom 
grundutbildning och forskning/forskarutbildning. Projektet genomfördes en-
ligt följande.

De olika vetenskapsområdena inledde processen genom att i en första rap-
port beskriva respektive områdes vetenskapliga produktion (avhandlingar och 
andra publikationer) under femårsperioden 1995–1999. Därefter anmodades 
områdena att beskriva hur man ville genomföra en indragning av 5% av fa-
kultetsmedlen (exklusive forskarutbildningsstöd) och 2% av grundutbildnings-
medlen. Slutligen anmodades områdena att redovisa hur medlen skulle använ-
das för förnyelse om de skulle återföras till respektive område. Planeringen 
skulle genomföras med utgångspunkt från en strategisk plan för vetenskaps-
områdets utveckling avseende utbildning och forskning.
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Det samlade underlaget lämnades därefter till tre utländska rådgivargrup-
per: kolleger vid University of California, Berkeley, University of Edinburgh 
och Helsingfors universitet. Vidare utsåg de tre universiteten var sin student-
grupp. Med råd från de tre grupperna och studentgrupperna utformade sedan 
rektor, efter samråd med universitetsledningen och studentrepresentanter från 
Uppsala universitet, ett förslag till fördelning av förnyelsemedlen. Förslaget 
fastställdes av konsistoriet. Genom BASTU-projektet omfördelades 50 mkr 
i den årliga tilldelningen av fakultetsmedel och grundutbildningsmedel. Pro-
jektet har sålunda bidragit till att initiera och stödja en långsiktig förnyelse av 
forskningen vid Uppsala universitet.

Den förnyelseprocess som genomförts inom ramen för BASTU-projektet 
har givits stöd genom ytterligare ett av rektor initierat projekt. I verksamhets-
planen för 1998 gjorde konsistoriet på förslag av rektor en särskild avsättning 
av medel till rektors förfogande för särskilda satsningar inom forskning och 
forskarutbildning. Detta centrala strategiska utrymme har successivt byggts ut 
för att 2006 omfatta 39 mkr. Konsistoriet har därutöver ålagt respektive om-
rådesnämnd att avsätta strategiska medel motsvarande 3 mkr per nämnd. De 
båda budgetposterna är avsedda att samverka och stimulera till utveckling och 
förnyelse av forskning och forskarutbildning. De centrala medlen fördelas för 

-
desnämnd eller fakultetsnämnd. Under de år som gått har betydande insat-
ser gjorts för rekrytering bl.a. inom det informationsteknologiska området och 

forskarbefattningar som i stor konkurrens har erhållits från Kungl. Vetenskaps-
akademien. Bo Sundqvist har själv i ett anförande vid den europeiska rektors-
konferensen EUA hösten 2005 antytt att storleken på ledningens strategiska 

ett universitet.
En särskild strategisk satsning har också gjorts för att öka antalet kvinnor inom 

forskningsorganisationen. I verksamhetsplanen för 2001 uppdrogs åt varje veten-
skapsområde att utifrån en inventering av namn på framstående kvinnor och i 
samklang med sina strategiska planer för forskning och forskarutbildning lämna 
förslag att inleda rekrytering av vardera två professorer och tre forskarassistenter. 
Vid rekrytering av kvinnor till dessa befattningar var rektor beredd att bidra med 

-
arbetet och ökat andelen kvinnor inom de nämnda befattningarna.

Parallellt med ovanstående särskilda insatser har det reguljära årliga arbetet 
med verksamhetsplaneringen genomförts. Forna tiders omfattande anslagsfram-
ställningar har ersatts med kortfattade budgetunderlag, i demokratins namn 
lika många sidor för varje lärosäte oberoende av forskningens omfattning. I 

forskning som bedrivs vid universitetet som motiv för äskanden om medelstill-
skott. I stället framförs önskemål om övergripande strategiska insatser i form 

-
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bemödanden kan avläsas i efterföljande budgetproposition. Under nittiotalet 
har de till universitetet direkt anvisade forskningsanslagen minskat i köpkraft. 
Förutom de särskilda insatser som beskrivits ovan har universitetet och dess 
fakulteter varit hänvisade till ytterligare omprioriteringar inom givna ramar. 
Pensionsavgångar och andra vakanser har inneburit möjlighet till viss förnyelse 

en samlad planering för forskningens utveckling genom att under en period av 
tre år framåt i tiden föreslå hur vakanta befattningar som professor skall åter-
besättas, så kallade professorsprogram. Flera fakulteter har också under årens 
lopp genom sina prestationsinriktade medelstilldelningssystem omfördelat re-

Det systematiska årliga arbetet bryts vart fjärde år genom att universitetet då 
anmodas att till regeringen inkomma med sina forskningsstrategier. I en omfat-
tande beredningsprocess under deltagande av institutioner, fakultetsnämnder och 

-
byggnad av nya forskningsområden. Forskningsstrategierna används av regeringen 
som ett av underlagen till skrivningarna i den forskningspolitiska propositionen.

I detta sammanhang skall nämnas ett forskningspolitiskt ställningstagande som 
i hög utsträckning präglat den gångna höstens arbete. Regeringens forskningspo-
litiska proposition 2004/05:80, Forskning för ett bättre liv, presenterades den 
17 mars 2005. I denna proposition föreslogs satsningar på starka forskningsmil-
jöer. Ett fåtal forskarkonstellationer skulle genom en sådan satsning erbjudas stöd 

modell för medelstilldelning och stora arbetsinsatser lades ner under hösten 2005 
på att utforma ansökningar och prioritera bland dessa. Konsekvenserna av detta 

oro för den framtida utvecklingen. En forskningsanknuten grundutbildning och 
en forskarutbildning med viss bredd kräver en differentierad forskningsorganisa-
tion. Med det allt mindre statsanslaget är det externa stödet av stor betydelse för 
att en kvalitativt framstående grundutbildning och forskarutbildning skall kunna 
säkras. En stabil grund med ett antal höga toppar är det forskningslandskap som 

men den stabila grunden kan komma att vackla.

universitetens forskning och en allt större andel forskning som spänner över fa-
kultetsgränser har lett till ett behov av universitetsövergripande insatser för att 
möjliggöra utveckling av nya forskningsområden. Åtgärder i form av priorite-
ringar och ekonomiskt stöd har tillsammans med utveckling av lokaler och an-
nan infrastruktur blivit en universitetslednings bidrag till att skapa stimulerande 
förutsättningar för forskningens förnyelse.
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Projektplan 1996

NDER DEN SENASTE tioårsperioden har Uppsala universitet genomgått 
den största och mest genomgripande fysiska förändringen i sin hit-
tillsvarande historia i och med genomförandet av den samlade plan 

för om- och nybyggnad som fått namnet Projektplan 1996. Det är naturligtvis 
omöjligt att på ett begränsat utrymme redogöra för alla detaljer i denna pro-
cess, som omfattar förberedelser, planering och genomförande av byggenskap 

också självklart så att denna fysiska förändring inte skett för sin egen skull utan 
har gjorts för att tillgodose de krav som har ställts på utbyggnad och förnyelse 
av undervisning och forskning. Genom att de fysiska förutsättningarna föränd-
rats, har även en förnyelse av universitetets organisation av verksamheten kun-
nat genomföras och många tillfällen till samarbete och nydaning har skapats.

Alla de effekter på universitetets organisation och verksamhet som den fy-
siska förändringen fört med sig – och som förstås är den egentliga bestående 
vinsten med förändringen – faller dock tyvärr utanför ramen för denna fram-
ställning. Detsamma gäller för de 30–40 byggnadsprojekt som beslutats separat 
och genomförts parallellt med Projektplan 1996 utan att ingå i denna. I fort-
sättningen berörs de bara om de har direkt betydelse för projektplanen.

Förutsättningarna
Byggnadsstyrelsen (KBS) hade vid ett par tillfällen efter kriget gjort generalpla-
ner för universitetets utbyggande. Planerna var stort upplagda men ganska litet 
av dem kom verkligen att utföras. Förutsättningarna för att en sammanhållen 
planering skulle vara meningsfull tillkom egentligen först 1993/94, i och med 
att universitetet i samband med reformeringen av statens fastighetsförvaltning 

slopades. Nu kunde universitetet under eget kostnadsansvar självständigt be-
sluta om att avtala med fastighetsägarna om att genomföra byggnadsprojekt. 
Uppsala universitet hade förberett sig ganska väl för den nya situationen ge-
nom att inrätta en byggnadsavdelning med ansvar för att bereda och genom-
föra rektors och konsistoriets beslut i lokalfrågor. Ett regelverk för hantering 
av lokalförsörjningsärenden och ett interndebiteringssystem för lokalkostnader 
hade också införts.

U
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Vid mitten av 1990-talet befann sig en stor del av universitetets lokaler 
i äldre, etablerade institutionsområden relativt centralt i staden. Detta gav 
givetvis unika kvaliteter i yttre miljö med mera. Å andra sidan fanns just i 
dessa äldre kvarter – Kemikum, Lagerträdet, Observatoriet – stora delar av de 
laborativa verksamheterna med lokalkrav som naturligtvis på längre sikt var 
omöjliga att tillgodose i dessa miljöer. Vissa av universitetets verksamheter 
hade redan fått sina lokalbehov tillgodosedda. Matematik och informationstek-
nologi hade samlats i Matematiskt-informationsteknologiskt centrum (MIC) 

ämnen samt studentbiblioteket hade fått ett centrum vid Gamla torget. Lä-
rarutbildningarna hade fått tillbyggda lokaler i kvarteret Seminariet. En första 
etapp av samlokalisering av geovetenskap och SGU i Geocentrum pågick. Den 
pågående nybyggnaden av Ångströmlaboratoriet etapp 1 skulle med början 
1996 ge moderna lokaler för materialvetenskaplig forskning inom fysik, tekno-
logi och kemi samt för civilingenjörs- och ingenjörsutbildning.

Ökningen gjorde dock inte att universitetet kunde hålla jämna steg med 
volymökningen för utbildning och forskning. Mellan 1990/91 och 1995/96 
hade lokalarean visserligen ökat med 23%, men grundutbildningen hade ökat 
med 40%, antagningen till forskarutbildningen med 25% och forskningsanslag 
och forskningsbidrag med 12%. Flera beslutade nya forskningssatsningar och 
utökade utbildningar saknade lokaler. Stora delar av laborativ verksamhet i 
biologi, fysik och kemi fanns fortfarande i lokaler byggda mellan 1905 och 

-
målsenliga lokaler. Det var därför i högsta grad angeläget att göra en planering 
för universitetets framtida lokalförsörjning.

Planeringen
Det som gjorde att en sammanhållen planering – en ”generalplan” – blev ofrån-
komlig, var att beslutet om nybyggnad av Ångströmlaboratoriets första etapp 

att man kunde använda de lokaler i kvarteret Kemikum som de naturveten-
skapliga institutionerna skulle lämna. Dessutom skulle den stora uppgiften att 

det inte stod klart vad det totala åtagandet innebar ekonomiskt och hur det 
skulle genomföras i tid och rum. De byggnadsprojekt som var aktuella hade 
redan framförts i universitetets anslagsframställningar, men denna planering 
byggde givetvis på de gamla förutsättningarna att staten skulle genomföra byg-
genskapen och att universitetet skulle få ökade lokalanslag. När nu Byggnads-
styrelsens monopol hade upphört och inga öronmärkta lokalanslag längre fanns, 
var planeringssituationen radikalt förändrad.

I samband med planeringen för universitetets anslagsframställning i januari 
1996 beslutade rektor att en samlad projektplan för universitetets lokalför-
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upprättades i maj 1995 och en redovisning för konsistoriet gjordes i oktober 
samma år. Konsistoriet beslutade i januari 1996 att genomföra de projekt i pla-
nen som hade klara planeringsförutsättningar samt att utföra projektering till 
systemhandlingar av övriga projekt. I oktober 1996 var utredningarna färdiga 
för de senare projekten. De berörda fakultetsnämnderna kunde besluta om att 
garantera kostnaderna för projekteringen. I mars 1997 redovisade universitetets 
byggnadsavdelning ett beslutsunderlag till fakultetsnämnderna för genomför-

1996 togs av konsistoriet den 7 april 1997.
Målsättningen för planeringen var att utnyttja de möjligheter som fanns i 

-
pus med bästa möjliga förutsättningar för framtida vetenskaplig samverkan 
och på så sätt gynna samarbetet mellan fakulteterna för en kraftsamling inom 
strategiska områden. I moderna campus skulle universitetet även få en bättre 
infrastruktur, till exempel förbättrade datanät och annan gemensam service 
samt bibliotek, hörsalar, restauranger, repro med mera, vilket avsågs underlätta 
rekrytering av studenter och bidra till effektivitet i studierna.

Byggnadsavdelningen och fakulteterna hade inventerat och utrett hur de 
lokalbehov som anmälts bäst skulle kunna tillgodoses. Uppdraget var att skapa 
en sammanhållen plan som redovisade de praktiska och ekonomiska möjlighe-
terna för att genomföra samtliga de lokalförsörjningsprojekt som återstod för 
att bygga upp den eftersträvade vetenskapliga miljön. De utgångspunkter som 
gällde var följande:

Universitetets verksamhet bör i framtiden samlas till ett fåtal områden, 
där en hög standard på infrastruktur kan upprätthållas liksom en väl 
fungerande driftorganisation. Så långt som möjligt utnyttjas de högkvali-
tativa etablerade byggnadsmiljöer som universitetet redan har.
Långsiktiga byggnadsinvesteringar kräver ett tidsperspektiv i storleksord-

kvalitet för att kunna möta förändrade krav under hela brukstiden.
Laboratorielokaler drabbas tidigast av omodernitet och skall därför ny-
byggas i första hand. Äldre laboratoriebyggnader kan byggas om och an-
vändas för icke-laborativa verksamheter.
Samtliga mindre, separata enheter och spridda lokaler utanför de sam-
lade områdena avvecklas på sikt.
Samtliga projekt skall genomföras inom en samlad tidsplan.

I stort sett följdes den planering som hade redovisats inför principbeslutet 
1996. Två viktiga förändringar gjordes dock under utredningens gång. Den 
första var att av kostnadsskäl slopa den föreslagna utbyggnaden av depåer för 
universitetsbiblioteket i anslutning till Carolina Rediviva. Den andra var att 

-

•

•

•

•

•
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liga beslut i april 1997 innebar att genomförandebeslut fattades för nybyggnad 
av Ångströmlaboratoriet etapp 2, förnyelse och anpassning för kemi i Uppsala 
biomedicinska centrum (BMC), etapp 1 av ombyggnader i kvarteret Kemi-
kum för språkvetenskap, ombyggnad av Humanistiskt-samhällsvetenskapligt 
centrum (HSC), av Evolutionsbiologiskt centrum (EBC) i kvarteret Lagerträ-
det samt nybyggnad av Medicinskt forskningslaboratorium (Rudbecklabora-
toriet) på Akademiska sjukhusets område. Därutöver ingick fortsatt utredning 
av etapp 2 av ombyggnad i kvarteret Kemikum för teologi och humaniora 
med mera.

Projekten
För de byggnadsprojekt som ingick i Projektplan 1996 ges nedan i korthet en 
bakgrundsbeskrivning, en redogörelse för viktigare händelser under genomför-
andet samt några fakta kring projekten.

Konsistoriehuset och Gustavianum

och samhällsliv samt egyptologi till Konsistoriehuset. Särskilt arkeologi hade 

i Gustavianum hade låg standard. Hela Gustavianum var f.ö. i behov av en ge-
nomgripande restaurering. Utredningen påbörjades av KBS i juni 1993. Grann-
huset till Konsistoriehuset, Domkyrkoplan 5, inköptes från Svenska Kyrkan år 
1994. Lokalerna i Gustavianum skulle inredas till universitetsmuseum. Statens 
Fastighetsverk (SFV), som efterträdde KBS som förvaltare, slutförde utred-
ningen. Arkitekter var för Konsistoriehuset ARKSAM och för Gustavianum 
slottsarkitekt Ove Hidemark.

Universitetsmuseet i Gustavianum visar universitetets vetenskaps- och 
kulturhistoriska samlingar för allmänheten tillsammans med Antiksamling-
arna, Viktoriamuseet och Museet för nordiska fornsaker. Undervisningslo-
kaler med föreläsningssalar skapades. Förutom restaurering och ombyggnad 
för delvis nya verksamheter renoverades byggnaderna och gjordes tillgängliga 

handikappolitiska rådets tillgänglighetspris, då det för första gången utdelades 
1998.

-
lokalerna skedde i april 1997. Kung Carl XVI Gustaf invigde det nya universi-
tetsmuseet den 17 juni 1997.
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Geocentrum
Geoämnena hade sedan slutet av 1970-talet haft en otillfredsställande lokal-
situation. I samband med att Sveriges geologiska undersökning (SGU) 1993 
minskade sin verksamhet fanns en möjlighet att genomföra en samlokalisering 
i SGU-huset i kvarteret Blåsenhus, där tidigare även Institutionen för geofysik 
fanns. Frågan aktualiserades i samband med utredningen om EBC, som förut-

-

lokaler i SGU-huset togs i bruk, hade genomförts under 1994/95. Etapp 2, som 
alltså ingick i Projektplan 1996, innebar en tillbyggnad på SGU-huset på cirka 
4 600 kvm lokalarea. Konsistoriet beslutade i januari 1996 att tillbyggnaden 
skulle genomföras. Hyresavtal med Akademiska Hus AB träffades i juni 1996, 

-
renbergs Arkitektkontor AB, som även ritat den ursprungliga byggnaden. Den 
nya byggnaden innehåller främst undervisnings- och institutionslokaler samt 

Ångströmlaboratoriet
Upplands Signalregemente (S1) lämnade Uppsala i juni 1982. Byggnadsstyrel-
sen övertog kasernområdet på Polacksbacken för att pröva en användning för 
Uppsala universitet. Det slutliga förslaget innebar en om- och tillbyggnad i tre 
etapper för MIC. Etapp 1 innehöll nya lokaler för Institutionen för datortek-
nik samt Institutionen för ADB och datalogi, etapp 2 för Uppsala datacentral 
(UDAC), Institutionen för teknisk databehandling, delar av Institutionen för 

lokaler för universitetsrestaurang, skrivsal med mera. Etapp 3 avsåg en nybygg-

etapp 2 kunde inte realiseras förrän 1991–1992 i avsaknad av regeringsbeslut.
Etapp 3 kom däremot aldrig att utföras. Under den långa väntan på beslut 

om etapp 2 hade planeringen tagit en annan riktning. 1989 framlades ett för-
slag från tre forskningsledare inom materialområdet (professorerna Sören Berg, 
Jan-Otto Carlsson och Jan-Åke Schweitz) att bilda ett centrum för materialve-
tenskaplig forskning med arbetsnamnet Ångströmlaboratoriet på Södra fältet i 
anslutning till Polacksbacken. I oktober 1989 hemställde universitetet hos KBS 
om utredning. Detaljplan för området upprättades i juli 1991 med en byggrätt 
på 60 000 kvm bruttoarea, vilket innebar att även en framtida utbyggnad för 
naturvetenskap var möjlig.

Den utökade civilingenjörsutbildningen krävde mera utrymme. Dessutom 

början på 1990-talet. När etapp 2 av MIC blev färdig skulle redan stora delar 
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Det var därför naturligt att förlägga även återstående civilingenjörs- och ingen-
jörsutbildning till Ångströmlaboratoriet. Planeringen inriktades på detta. KBS 
kunde 1992 redovisa en programskiss. I universitetets anslagsframställning i maj 
1992 ingick ett förslag till nybyggnad för forskning (oorganisk ytkemi, elektro-
nik, materialvetenskap), civilingenjörsutbildning (materialfysiklinjen, moleky-
lärbiotekniklinjen), delar av matematisk-naturvetenskapliga linjen och tvåårig 
ingenjörsutbildning. Verksamhetsarean beräknades till 9 900 kvm, motsva-
rande en lokalarea på cirka 15 000 kvm, varav ungefär en tredjedel vardera 
för forskning/forskarutbildning, för civilingenjörsutbildning med mera och för 
ingenjörsutbildning. Byggnadsinvesteringen beräknades till 285 miljoner kr. Av 
detta fanns som tillgängligt kapital 60 miljoner kr, varav 30 miljoner kr som 
donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och 30 miljoner kr av uni-
versitetets egna medel. I augusti 1992 inbjöds till en arkitekttävling. ARKAB 
i Uppsala (arkitekt Bengt Löfberg) kontrakterades för den fortsatta projekte-
ringen.

Under projekteringens gång ändrades lokalprogrammet så att hela avdel-
ningen för oorganisk kemi samt atom- och molekylfysik, materialfysik, jonfy-
sik, fasta tillståndets fysik, hållfasthetslära samt miljö- och vattentekniklinjen 
inkluderades. Kretselektronik utgick däremot. Projektet omfattade slutligen en 
lokalarea på 25 000 kvm.

Ångströmlaboratoriets etapp 1 var klar successivt under 1996–1997. Det 
var universitetets genom tiderna största enskilda byggnadsinvestering med mo-
derna lokaler för forskning och utbildning inom materialvetenskap, kemi och 
fysik. Byggnaden har fyra våningar över mark samt källar- och kulvertplan. 
Laboratorier och kontor är utformade med tanke på att framtida förändringar 
lätt skall vara möjliga att genomföra och har väl utbyggda försörjningssystem 
för vatten, luft och gaser med mera. Den mest komplicerade byggnaden är det 
stora renrumslaboratoriet med 2 100 kvm laboratoriearea, varav 750 kvm har 
vibrationsfritt golv med helt separat grundläggning från resten av byggnaden. 
Invigningen av etapp 1 av Ångströmlaboratoriet förrättades den 18 april 1997 
av kung Carl XVI Gustaf.

I samband med diskussionerna om etapp 1 framfördes det från Teknisk-
-

teret Kemikum borde planeras för att all fysik och kemi skulle få nya lokaler. 
Nästa etapp av utbyggnaden borde ske så snart som möjligt. Programutredning 
för etapp 2 påbörjades och programskiss och preliminär kostnadsuppskattning 
kunde redovisas för konsistoriet i januari 1996. Under projekteringen visade 
det sig att man skulle kunna få en besparing på cirka 18 miljoner kronor per år 
om vissa kemiämnen kunde inrymmas i BMC i stället för i Ångströmlaborato-
riet. En livlig diskussion fördes om detta inom fakulteten och delade meningar 
rådde. Fakultetsnämnden beslutade dock i mars 1997 att i stort sett hela kemi-

-
met för etapp 2 omfattade därmed forskning och grundutbildning inom fysik, 
astronomi, högspänningsforskning, strålningsvetenskap, kvantkemi och rymd-
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fysik. Konsistoriet beslutade i april 1997 i enlighet med fakultetsnämndens för-
slag. Placeringen av kemiämnena skulle dock studeras ytterligare. Slutresultatet 

Ångströmlaboratoriet kunde ske under sommaren 2000. Etappen omfattar ca 
20 000 kvm lokalarea. Invigningen av etapp 2 skedde den 17 mars 2001.

BMC – förnyelse och anpassning för kemi
Sedan mitten av 1980-talet hade förslag till utbyggnader av BMC förts fram. 
Fakulteterna uppdrog 1994 åt byggnadsavdelningen att genomföra en pro-
gramutredning. Denna visade att lokalanvändningen kunde bli mera effektiv. 
4 000–5 000 kvm skulle kunna frigöras genom förtätning. Det gick dock inte 
att uppnå enighet om åtgärderna, vilket ledde till att BMC, utöver en begrän-
sad anpassning för ökad farmaceutisk grundutbildning, inte togs med i den 
första versionen av Projektplan 1996. I samband med utredningen om kemins 
lokalisering till BMC togs frågan åter upp. En tillbyggnad på 4 600 kvm lokal-
area samt en utökad ventilationsanläggning skulle möjliggöra att kemiämnena 
skulle få plats i sin helhet, eftersom man dessutom kunde utnyttja de lokaler 

-
toriet. Diskussionen om kemins placering ledde som nämnts ovan till beslutet 
att genomföra om- och tillbyggnaden av BMC. De viktigaste förändringarna 
var en ny längdförbindelse (den så kallade C-korridoren) med intilliggande lä-
rosalar och kontorsrum längs hela BMC samt ett nytt ovalt hus centralt mot 
Artillerigärdet för bibliotek och restaurang. Nybyggnaderna var på cirka 5 400

kemiinstitutionerna. Detta förutsatte att laboratorierna helrenoverades och en 
kraftig uppgradering av ventilationen genomfördes. De lokaler som berördes 

Det är här även nödvändigt att säga något om den fortsatta upprustningen 
av BMC, även om den (”Förnyelse etapp 2”) inte formellt ingick i Projekt-
plan 1996. Det visade sig nämligen ganska snart att omorganisationer och an-
dra verksamhetsförändringar samt nya arbetsmiljökrav på brandcellsindelning, 
dragskåp med mera motiverade en fortsatt upprustning. Riktlinjer för utred-
ningen beslutades i maj 1998 och ett förslag redovisades till fakultetsnämnder-
na i februari 1999. Nämnderna önskade dock en omarbetning av kostnadsskäl. 
En sådan redovisades i augusti 1999 och tillstyrktes av fakultetsnämnderna, 
varefter konsistoriet i september 1999 beslutade att genomföra etapp 2. Etap-
pen innefattade framför allt upprustning av ventilation och allmän lokaleffek-
tivisering i 45 500 kvm institutionslokaler samt förbättrad kommunikation och 
gemensamt varuintag på plan 0. En gemensam NMR-facilitet planerades även 
men kom sedermera inte att utföras. I och med att etapp 2 utfördes, försköts 
också tidplanen för ombyggnaderna med cirka ett år och rektor kunde slutligen 
inviga det ombyggda BMC den 7 mars 2003.
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Parallellt med planeringen av etapp 2 hade hyresförhandlingar förts med 
Akademiska Hus för att uppnå ett samlat avtal för BMC sedan ombyggnaderna 
genomförts. Avtal slöts i augusti 1999. Lokaltjänstkostnaderna ökade med 26,5 
miljoner kr/år, varav 7,4 miljoner kr/år för etapp 2. Under ombyggnadspro-
cessernas gång visade det sig emellertid att det kostnadsunderlag som låg till 
grund för besluten att genomföra upprustningen av BMC var för lågt räknat. 
De tillkommande kostnaderna fördelades efter förhandlingar mellan universi-
tetet och Akademiska Hus och ledde tillsammans med ökade kostnader p.g.a. 
programändringar som beställts av fakulteterna till en ökad investering på 51,5 
miljoner kronor för universitetets del. Vid sidan av etapp 1 och 2 av ombyggna-
derna har även BMC:s djuravdelning byggts om för att möta moderna krav.

Engelska parken. Humanistiskt centrum (kvarteret Kemikum)

ensamt kvar av den naturvetenskapliga verksamheten i kvarteret Kemikum. 
Hela kvarteret har därefter i två etapper fått en genomgripande renovering och 
ombyggnad för icke-laborativa verksamheter. Etappindelningen blev nödvän-

olika tillfällen. I den första etappen, som i princip motsvarar de lokaler som 

-
varande HSC. Dessutom skedde nybyggnad för att binda ihop hus 4 (före detta 
Teknikum) med hus 9 (före detta Övningslaboratoriet) samt för en ny hörsal 
(Ihresalen) och den före detta verkstaden byggdes om till bibliotek. I samband 

Konsistoriet hade beslutat att etapp 2 skulle omfatta ombyggnad för teologi 
och humaniora med mera och att beslut om genomförande skulle fattas senare. 

till rektor om en utredning med sikte på att samlokalisera hela sektionen i 
kvarteret Kemikum. Rektor tillsatte under våren 1999 en styrgrupp för detta. 

-
-

tionen (senare fakulteten) hade det ursprungligen förutsatts att de institutioner 

så sent som 1997. Fakultetsnämnden ansåg dock att fördelarna med att samla 
-

ket även blev det slutliga förslaget. Styrgruppen redovisade i december 2000 
ett förslag att Teologiska institutionen, Pedagogiska institutionen, Sociologiska 
institutionen, Institutionen för arkeologi och antik historia, Institutionen för 

-
nen, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Konstvetenskapliga institutio-
nen, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Litteraturvetenskapliga 
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institutionen, Institutionen för musikvetenskap, Centrum för kvinnoforskning, 
del av universitetsbiblioteket samt vissa tillkommande lokaler för Språkveten-

skulle ha dessa förutsättningar.
Förslaget godkändes av berörda fakultets- och områdesnämnder. Rektor fat-

tade i juni 2000 beslut om projektering samt tillsatte en ny styrgrupp, som 
redovisade sitt förslag i maj 2001. Sedan berörda nämnder tillstyrkt förslaget 
beslutade konsistoriet i juni 2001 att genomföra etapp 2. Under det fortsatta 
arbetet beslutades om vissa programändringar. Pedagogiska institutionen ut-
gick ur lokalplaneringen. De båda planerade bruksbiblioteken i kvarteret sam-
manslogs till ett gemensamt – Karin Boyebiblioteket – och en ny restaurang 
skapades. En ny och mera framträdande entrébyggnad uppfördes även mellan 
hus 3 och hus 9. Tidplanen för projektet försköts med cirka ett år som en följd 

kunde rektor inviga Engelska parken. Humanistiskt centrum. Nu återstår av 
den planerade byggenskapen enbart Humanistiska teatern, som avses bli den 
karaktärsbyggnad som knyter samman hus 1 och 4.

Ekonomikum
(f.d. Humanistiskt-samhällsvetenskapligt centrum, HSC)

Samhällsvetenskapliga fakultetens institutioner hade aldrig kunnat samlas på 

trånga HSC fått ske i olika omgångar och forskningsavdelningar fanns spridda i 
-
-

ligt centrum, Ekonomikum, och samtidigt genomföra en allmän upprustning 
av byggnaden. Nya lokaler för bibliotek byggdes centralt i husets entréplan, 
delvis genom överbyggnad av en ljusgård, och större lokaler för restaurang, 
läsplatser, datorplatser och studieutrymmen skapades samtidigt som alla lo-

Arkitekt för ombyggnaderna var Mats Edblom, Ahlgren Edblom Arkitekter 
AB. Invigningen förrättades av utbildningsminister Thomas Östros i novem-
ber 1999.

Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)
Botanik och zoologi hade länge haft lokalproblem på grund av trångbodd-

-
let. De biologiska vetenskapernas starka utveckling ledde till planeringen 
av Evolutionsbiologiskt centrum, EBC, där man ville samla ekologi, syste-
matik, populationsbiologi med mera till en enhet tillsammans med delar av 
utvecklingsbiologi och molekylärbiologi. Inom EBC planerades även lokaler 
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för grundutbildning och ett sammanhållet biologibibliotek. Ett annat viktigt 

till Geocentrum kunde man bygga om och renovera zoologiska institutions-
byggnaden, före detta geologibyggnaden och den mellanliggande institutio-
nen för miljö- och utvecklingsbiologi. Nya byggnader för botaniska samlingar 
(”fytotek”), laboratorier och kontor planerades också. En ny entrébyggnad i 
anslutning till zoologibyggnaden, som bl.a. innehåller hörsalar och restaurang, 
förbinder alla byggnader med glasade förbindelsegångar en våning ovan mark. 
De nya lokalerna har 9 300 kvm lokalarea och de ombyggda ca 14 300 kvm. 
Totalt berördes alltså ca 23 600 kvm. Arkitekter var Arosgruppen AB. EBC 
invigdes av rektor den 26 april 2000.

Rudbecklaboratoriet
Rudbecklaboratoriet planerades för att samla forskning inom bl.a. onkologi, 
experimentell onkologi, tumörbiologi, medicinsk strålningsvetenskap, genetik 
och klinisk immunologi i gemensamma lokaler. Byggnaden innehåller även en 
modern djuravdelning och ett gen-, immuno- och nuklidterapilaboratorium 
(GIN-lab). Byggnaden uppfördes på Akademiska sjukhusets område som en 
första satsning på laboratorieresurser i anslutning till sjukhusområdet, där så-
väl klinisk som preklinisk forskning har integrerats i gemensamma teknikme-
todlaboratorier. Lokalarean är ca 10 100 kvm, varav ca 5 200 kvm för klinisk 
och 3 200 kvm för preklinisk forskning och 1 700 kvm för sjukhusverksamhet. 
Under projektets gång ändrades planeringen något i och med att experimentell 
onkologi utgick. Byggherre var Landstingsfastigheter i Uppsala och arkitekter 
Arkitektgruppen i Gävle AB. Rudbecklaboratoriet invigdes av utbildningsmi-
nister Thomas Östros den 4 februari 2000.

Ekonomiskt utfall
En sammanfattning av det ekonomiska utfallet av Projektplan 2006 ges i den 
nedanstående tabellen.

Man kan se att de prognoser som gjordes inför beslut om genomförande av 
projekten totalt sett har stämt väl när det gäller lokaltjänstkostnaderna. Det 
bör noteras att de projekt där hyresavtalen innehållit en ränteregleringsklau-
sul (EBC och Ångströmlaboratoriet) har fått en lägre kostnad p.g.a. att hyran 
sjunkit genom det lägre ränteläget. Detta innebär förstås även en högre risk om 
räntan åter skulle stiga. De projekt där större programändringar beslutats efter 
beslut om genomförande (t.ex. BMC och Engelska parken) har som en följd 
fått högre hyra. 

När det gäller övriga investeringar är bilden i stort sett densamma. Stora 
programändringar leder till ökade utgifter. Den största posten är givetvis de 
oförutsedda utgiftsökningar för BMC som berörts ovan och som står för största 
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delen av differensen för BMC. Man bör dock hålla i minnet att prognosen är 
gjord i ett prisläge som avviker från utfallets. Omräknat till utfallets prisläge 
skulle utgiftsökningen för BMC bli ca 15 miljoner kronor lägre och för Engelska 
parken ca 2 miljoner kronor lägre. Det har också förekommit poster som varit 

museisamlingar till evakueringslokaler samt hantering av preparat i sprit.
Ett annat sätt att utvärdera det ekonomiska utfallet är att studera univer-

sitetets lokalkostnader som andel av de totala kostnaderna. När beslutet om 
Projektplan 1996 fattades, gjordes prognosen att andelen skulle stiga från 13,3% 
till 16,6% när planen var genomförd. I själva verket var år 2004 andelen 14,5% 
(se nedanstående diagram) och kan antas sjunka ytterligare i framtiden.

De totala kapitalkostnaderna för de ökade investeringarna har givetvis ökat, 

ränteläge har haft motsatt effekt på årskostnaderna. Dessa faktorer har tyvärr 
även gjort en jämförelse med prognosen svår att redovisa.

Slutsatsen bör alltså vara den att genomförandet av Projektplan 1996 ur 
ekonomisk synvinkel inte har inneburit större påfrestningar för universitetet 
än vad man förutsåg vid beslutstillfället – kanske möjligen mindre.

Projekt

Lokaltjänstkostnad Mkr/år Övriga investeringar Mkr

Prognos Utfall Skillnad Prognos Utfall Skillnad

Konsistoriehuset och
Gustavianum 3,2 2,9 –0,3 13,0 12,2 –0,8

Geocentrum
Etapp 2 6,6 6,6 0,0 12,5 12,5 0,0

Engelska parken
Etapp 1 13,8 12,9 –0,9 22,5 21,5 –1,0

Engelska parken
Etapp 2 26,2 31,9 5,7 53,0 66,9 13,9

Ekonomikum 26,4 30,0 3,6 33,7 37,0 3,3

Rudbecklaboratoriet 18,3 16,4 –1,9 33,9 34,2 0,3

EBC 45,0 38,0 –7,0 59,8 66,8 7,0

BMC – Kemi och 
förnyelse etapp 1 och 2 19,1 26,5 7,4 193,5 245,0 51,5

Ångströmlaboratoriet
Etapp 2 51,6 42,1 –9,5 35,2 39,7 4,5

Summa 210,2 207,3 –2,9 457,1 535,8 78,7
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Erfarenheterna
Med Projektplan 1996 har Uppsala universitet realiserat sin genom tiderna 
största samlade investeringsplan. Tillsammans med de övriga byggnadsprojekt 
som genomförts har i stort sett samtliga universitetets verksamheter fått mo-
derna lokaler sedan 1990-talets början, antingen genom nybyggnad eller om-
byggnad. De fysiska förutsättningarna för en framgångsrik utveckling av veten-
skap och utbildning är därmed radikalt förbättrade. Detta gäller naturligtvis 
särskilt de laborativa ämnen som tidigare måste utnyttja laboratorielokaler 
byggda mellan 1905 och 1970.

Den största förändringen i universitetets fysiska planering i och med Pro-
jektplan 1996 är dock inte storleken på investeringarna i sig. Som visats ovan 
håller sig andelen lokalkostnad av total kostnad ganska konstant över tiden. 
Detta åskådliggör att lokalinnehavet inte ökat särskilt mycket mera än vad som 
motsvarar verksamhetens utökning. Det nya i planeringen är att universitetet 
för första gången har samlat alla projekt till en plan och att det dessutom verk-
ligen fanns förutsättningar och förmåga att genomföra den. Detta är också den 
stora skillnaden mellan Projektplan 1996 och tidigare byggplaner. Byggnadssty-
relsen kunde göra ytterst storstilade planer men måste räkna med att kanske 
bara ett par tre projekt skulle genomföras per årtionde. När Projektplan 1996 
formulerades, visste alla ansvariga att planen skulle genomföras i sin helhet 
och att man skulle bli granskad både då det gällde kostnader, tidplaner och 
lokalkvalitet.

Arkitekturen i projekten har fått skapas i en balans mellan bevarande och 

dessa är ju byggnadsminnen – och inte minst i bygglovsprocessen har en hel del 
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kompromisser fått göras. Tillägg och förändringar måste givetvis vara välgjorda 
och motiverade. Det har varit en medveten strävan att bevara och förädla de 

-
trädet och Botaniska Trädgården. Universitetet har i och med sitt ökade lokal-
försörjningsansvar och sin omfattande utbyggnad också fått en roll som aktiv 
medverkande i stadsplaneringen. Ibland har kritik förts fram mot universitetet 
för att äldre byggnader lämnas och för att de nya byggnaderna uppförs utanför 
stadskärnan. Man bör då hålla i minnet att enbart Projektplan 1996 inneburit 
nybyggnader i storleksordningen 100 000 kvm lokalarea. Vad kritikerna ofta 
glömmer är att det skulle ha varit omöjligt att genomföra denna byggenskap 

-
nats har för övrigt sällan varit universitetsinstitutioner längre än sedan slutet på 
1800-talet utan har ursprungligen byggts för helt andra ändamål. Att anpassa 
gamla byggnader till modern verksamhet med arbetsmiljökrav på ventilation 
och tillgänglighet för funktionshindrade kan, förutom att det är mycket kost-
samt, vara förödande för de ursprungliga miljöerna.

Genomförandet av Projektplan 1996 har givit erfarenheten att byggenskap 
utlöser andra förändringar. Den långsiktiga och samlade planeringen tvingar 
fram ett långt perspektiv även för universitetets verksamhet som man normalt 
är mycket ovan vid: hur skall en viss professur återbesättas, hur kommer en viss 

biblioteksservicen organiseras? I många fall har ändringar på dessa punkter ini-

nya lokaler. Ibland kan förändringar under byggnadsprojektets gång ha inträffat 
med programändringar som följd, vilket har lett till en del fördyringar. Även 
de projekt som varit verkligt väl genomtänkta från början, till exempel Ång-
strömlaboratoriet och Rudbecklaboratoriet, har genomgått stora oförutsedda 
ändringar innan de blev klara. Alla ändringar har dock varit väl motiverade och 
en naturlig följd av universitetets föränderliga verksamhet. De speglar en del av 





Ewert Bengtsson

En virtuell IT-fakultet

TT UNIVERSITETS UPPDRAG kan beskrivas som att samla in olika typer 
av data om världen och sedan bearbeta dessa så att de struktureras till 
information, vilken sedan förädlas till kunskap, såväl i forskarnas och stu-

denternas hjärnor som dokumenterad i olika typer av publikationer. Utifrån ett 
sådant synsätt är det självklart att den teknik som under de senaste decennierna 
utvecklats för att lagra, bearbeta och kommunicera data och information, in-
formationstekniken, och läran om denna teknik, informationsteknologin, IT, 
måste ha en helt central roll vid ett modernt universitet.

Informationsteknologin utgör ett vetenskapligt fält av stor och växande 
betydelse med en mängd delområden som till exempel datalogi, numerisk 
analys, datorteknik, signalbehandling, datoriserad bildanalys, människa–dator-
interaktion och språkteknologi. Institutionen för informationsteknologi inom 
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten är idag universitetets största institution. 

-
hällsvetenskapliga fakulteten. Ungefär en tiondel av alla studenter vid univer-
sitetet läser någon kurs inom IT-området.

Men betydelsen av IT är inte begränsad till detta vetenskapliga fält och dessa 
studenters utbildning. Praktiskt taget all forskning behöver idag IT-stöd för att 
fungera rationellt och alla studenter förväntas behärska en rad IT-verktyg när 
de kommer ut i yrkeslivet. IT erbjuder också stora möjligheter att utveckla och 
förnya undervisningen med nya former av kommunikation och presentation av 
kunskapsmaterialet i kurserna. Förmågan att på ett effektivt sätt ta till sig och 
utnyttja dessa möjligheter kan mycket väl på sikt vara avgörande för ett uni-
versitets utveckling. Uppgiften försvåras av att tekniken hela tiden är i snabb 

pröva nya lösningar, samtidigt som det behövs omfattande stöd för att sprida 
och stödja användningen av de redskap och metoder som visat sig fungera väl.

Uppbyggnad
När Bo Sundqvist tillträdde som universitetets rektor var verksamheten på 

-
svårade samverkan och kraftsamling. Det fanns inte heller något centralt organ 
för övergripande samordning på området. Han tillsatte därför en utredning som 

E
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ledde till att de två stora institutioner som nämns ovan skapades samt, för att 
samordna dessa, en virtuell IT-fakultet.

Den virtuella IT-fakulteten, VIT, var en ny skapelse och enligt PM som låg 
till grund för beslutet

avses med begreppet virtuell fakultet ett särskilt organ inrättat för att organisera 
bevakning och samordning av framväxande forsknings- och utbildningsinrikt-
ningar inom ett problemområde med anknytningar till skilda discipliner inom 
universitetets olika fakulteter. Syftet med den virtuella fakulteten är således att 
inom ett traditionellt disciplinorienterat universitet underlätta möjligheterna att 
tillgodose tvärfakultära och därmed multidisciplinära insatser inom ett mångfa-
cetterat problemområde av brett samhälleligt intresse.

I promemorian sades också att VIT skulle ledas av ett råd med tio ledamöter 

om jag var beredd ta på mig detta vicerektorsuppdrag kändes det som en stor 
utmaning. Jag hade tidigare som sektionsdekan för matematik-datasektionen 
arbetat mycket med strategisk planering för IT-områdets framtid och det var 
spännande att få möjlighet att föra detta vidare till universitetet i hela dess vidd. 
Jag tillträdde den första mars 1998 och från samma datum inrättades VIT.

Den första tiden präglades av ett intensivt strategiarbete. Ett allmänt mål- 
och strategidokument antogs år 2000. VIT tog sedan initiativ till ett arbete 
som ledde till att ”Mål och visioner för IT vid Uppsala universitet” fastställdes 
av konsistoriet i februari 2003. Enligt detta är vår vision att ”Uppsala univer-
sitet skall vara, och uppfattas som, ledande inom IT-området. Det innebär för 
alla aspekter på IT att satsningar bör ske såväl på bredd som på spets och djärv, 
nydanande tillämpning”. Hösten 2005 fördes sedan IT-strategidiskussionerna 
ner på fakultetsnivå genom uppdraget att ta fram IT-strategier som en del av 
universitetets verksamhetsplan.

Organisationen på IT-området
Den fråga som det varit svårast att hantera inom IT-området har varit uppdra-
get att ”ägna särskild uppmärksamhet åt utvecklingen av och samverkan mellan 
de nya institutionerna för informationsteknologi och informationsvetenskap.” 
Såväl forskning som utbildning vid de två institutionerna ligger i många avseen-
den mycket nära varandra och det har ofta uppstått diskussioner kring tjänsters 
placeringar och innehåll och utbildningens inriktning etc. IT-fakulteten har vid 

skapa samverkan över fakultetsgränserna. Dessa förslag har dock mycket sällan 
genomförts. Det har efterhand blivit allt tydligare att en struktur utan makt 
över ekonomi och organisation har mycket små möjligheter att påverka frågor 
som har stora ekonomiska konsekvenser.
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Efter VIT:s första mandatperiod hösten 2000 föreslog en ny utredning om 
organisationen inom IT-området en reell IT-fakultet. Detta förslag accepte-

samordningsuppdraget tonades ner och uppdraget att vara strategiskt pådri-
vande inom IT-området betonades tydligare. Bristen på samordning till trots 

skett på nya professurer och forskarna har varit framgångsrika i konkurrensen 
om externa medel.

IT-stöd i lärandet
Det krävs ett omfattande utvecklingsarbete för att förverkliga informations-
teknologins stora potential inom lärandet. I slutet på 1990-talet skapades 
Wallenberg Global Learning Network, WGLN, för att i samarbete mellan 
Stanforduniversitetet i USA, KTH, KI och Uppsala universitet utveckla IT i 
lärandet. I Uppsala skapade vi Uppsala Learning Lab, ULL, i strategiskt belägna 
och ändamålsenliga lokaler i Observatorieparken som invigdes gemensamt av 
Uppsalas och Stanfords rektorer i maj år 2000.

Projektet kom att få en mycket viktig roll som katalysator och samlande 
miljö för en lång rad projekt som utvecklade och provade olika typer av tek-
nikstöd i undervisning och lärande. Förutom projekten har ULL också genom 
hundratals lunchseminarier, minimässor och uppsökande kontaktverksamhet 
spritt idéer och inspiration och främjat kontakter mellan lärare i olika fakulte-
ter. ULL:s föreståndare Mia Lindegren har varit en outtröttlig drivande kraft i 
detta arbete. VIT har i några omgångar fått möjlighet att utlysa projektmedel 

-
ceutiska vetenskapsområdet har satsat på ett ambitiöst projekt för teknikstöd 
i lärandet, MedFarm DoIT. ULL har också byggt andra samarbeten nationellt 
och internationellt. Vi är för närvarande med i det europeiska excellensnätver-
ket PROLEARN och har Nätuniversitetets uppdrag att leda ett projekt som 
studerar öppna programvaror för lärplattformar och portaler.

En lärplattform är en programvara som underlättar för en lärare att skapa 
stöd för sin undervisning på nätet genom möjligheter att lägga ut text och bil-
der, dela ut och samla in inlämningsuppgifter, kommunicera med studenter och 
mycket annat. Den kan ses som ett virtuellt klassrum. Genom en upphandling 
i slutet av 90-talet valde Uppsala att satsa på Ping Pong, en plattform som tagits 
fram av ett litet svenskt företag. Plattformen har efterhand fått ökad spridning 
inom universitetet; den har hittills använts för ungefär 600 kurser och hade 
7 500 användare hösten 2005. En användargrupp, Ping Pong Academic User 
Group, eller PAUG, kanaliserar våra och andra akademiska användares erfa-
renheter och önskemål till utvecklarna på företaget. Den nära kontakten med 
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kring funktioner i denna typ av plattformar och många bestämda åsikter om 
vad som är viktigast och bäst.

Kommunikation mellan lärare, kursadministratörer och studenter och också 
studenter emellan är ett centralt användningsområde av IT inom utbildning. 
Detta gäller även för kurser som inte använder en lärplattform. En mängd olika 
webbsidor och e-postlistor började på 1990-talet växa fram i många ämnen. En 
del institutioner hade ambitiösa projekt med samlat webbstöd för lärare och 
studenter. Ett problem med dessa lösningar var dock bristen på enhetlighet. In-
formationen fanns på olika ställen och var strukturerad på olika sätt. Inspirerad 
av en studieresa i Kalifornien tog jag i mars 1999 initiativ till utvecklingen av en 
gemensam studentportal för Uppsala universitet där en mängd funktioner för 
studierelaterad kommunikation med studenter kunde samlas på ett enhetligt 
sätt. En grundläggande idé var att portalen skulle kopplas till centrala system, 
t.ex. UPPDOK. Information rörande de kurser som var aktuella för en viss stu-
dent skulle därmed automatiskt kunde presenteras så snart studenten loggat in, 
utan att den särskilt måste matas in i portalsystemet. Studentportalen kunde 
tas i provdrift på farmaceutiska fakulteten under våren 2001 och för hela uni-
versitetet följande vår. Den visade sig fylla ett stort behov och användningen 
har hela tiden ökat.

Byggda på erfarenheterna från den första portalen påbörjades i slutet av 2003 
diskussioner om hur en ny studentportal skulle kunna se ut. Rektor beslutade 
i augusti 2004 att utvecklingsarbetet för en ny studentportal, SP2, skulle starta 
och anmodade i avvaktan på detta institutionerna att inte (vidare-)utveckla 
egna studentportaler eller andra program med funktion som naturligt skulle 

det är möjligt på öppna standarder och öppen programvara så att det i framti-
den skall vara lätt att lägga till nya funktioner utvecklade lokalt eller centralt 
inom universitetet eller i samarbete med andra universitet nationellt eller in-
ternationellt. En första version skall vara färdig under 2006. Förhoppningsvis 

bibehåller vår tätposition när det gäller IT-stöd i utbildningen under lång tid 
framöver.

En förutsättning för att olika former av IT-stöd effektivt skall kunna an-
vändas inom undervisningen är att studenterna har tillräcklig kunskap och da-
torvana för att kunna utnyttja stödet. Efter en kartläggning av studenternas 
IT-kunnande 1999 tog VIT fram en grundläggande nätbaserad kurs i IT-an-
vändning som erbjuds alla studenter. Sannolikt har den bidragit till att stu-
denterna numera har de kunskaper som behövs för att ett rationellt IT-stöd i 
lärandet skall kunna fungera väl även om naturligtvis den ökade datamognaden 
i samhället i stort haft ännu större betydelse för detta.

En annan förutsättning för ett effektivt IT-stöd är att studenterna har goda 
möjligheter att nå nätet såväl från olika lokaler på universitetet som från sina 
bostäder. För att skapa god tillgång till nätverksanslutning i hemmet beslöt 
rektor i september 1998 att universitetet skulle erbjuda gratis anslutning till 
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universitetets bredbandsnät till alla studentbostadsområden om hyresvärden 
ordnar nätet fram till varje studentrum. Detta ledde till en snabb utbyggnad 
och vid millennieskiftet hade praktiskt taget alla studentrum bredbandsanslut-
ning. Den omfattande utbyggnad av datasalar och datorarbetsplatser i bibliotek 
och uppehållsrum för studenter som pågått under lång tid har den senaste ti-
den kompletterats med utrustning för trådlös anslutning till studentdatornätet 
i utrymmen där studenter vistas. Täckningen beräknas under våren 2006 bli i 
det närmaste hundraprocentig med över 140 accesspunkter.

Uppbyggnaden av verksamheten kring IT-stöd i lärandet i Uppsala Lear-
ning Lab skedde i projektform. Så småningom blev det dock allt tydligare att 
det inte var rationellt att utveckla ”IT-pedagogik” för sig och övrig pedagogik 
för sig. Det beslöts därför att ULL från början av 2003 skulle slås samman 
med pedagogiska utvecklingsenheten, PU, och Läromedelscentralen till en ny 
förvaltningsenhet, UPI, Enheten för utveckling av pedagogik och interaktivt 
lärande. Sammanslagningen av dessa kulturer och traditioner är början på en 
viktig process; bara om hela den pedagogiska utvecklingen och fortbildningen 
av lärarna präglas av öppenhet för teknikens möjligheter och förmedlar inspi-
ration och vilja till förnyelse kan universitetet ligga i fronten på den utveckling 
som genomgripande kommer att förändra all utbildning.

IT-stöd för forskningen
IT erbjuder också mycket väsentliga verktyg för forskningen. För många forsk-
ningsområden är datoranvändning helt omistlig. Mycket av detta utvecklas av 
egen kraft. Forskarsamhället var ju först med att använda Internet och e-post, 

användning av IT.
Den äldsta användningen av IT inom forskningen var för vetenskapliga be-

räkningar. Uppsala universitet var tidigt framme på detta område och har under 
det senaste årtiondet legat främst i landet när det gäller att utföra avancerade 
beräkningar. Datorkraft för detta har dock inte funnits tillgänglig i Uppsala 
utan forskarna har fått vända sig till nationella och internationella beräknings-
centra. En arbetsgrupp inom TN-fakulteten under Bertil Gustafssons ledning 
har sedan 1998 arbetat för att förverkliga en beräkningsresurs i Uppsala. Jag 
har representerat VIT i denna grupp. I samband med BASTU-processen be-
slöt TN-fakulteten att en resurs för avancerade beräkningar var det strategiska 
förnyelsebehov som hade allra högst prioritet. Baserat på detta kunde Uppsala 
Multidisciplinary Center for Advanced Computational Science, UPPMAX, 
bildas i mars 2003 (se Jan-Otto Carlssons bidrag i denna volym).

Sedan länge är kartor viktiga på många områden. Det kan gälla utveckling av 
ett samhälle under historiens gång inom arkeologi och historia eller spridningen 

inom epidemiologi och sjukvård. På alla dessa områden har datoriserade kartor 
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-
ter. Många har väl imponerats av de inzoomningar på olika platser man kan 
göra med Google-Earth eller de detaljerade vägbeskrivningar man kan få med 
GPS-baserade navigatorer. Inom Uppsala universitet har sedan 1999 nätverket 
UppGIS arbetat med att utbyta erfarenheter, upphandla gemensamma licenser 
till avancerade programvaror och sprida kunskap om GIS. UppGIS är organi-
satoriskt en del av VIT.

Den senaste satsningen inom IT och forskning har skett på det medicinska 
området genom att Centrum för E-hälsa bildats hösten 2005. Målet för denna 
enhet är att skapa tvärvetenskapliga kontakter som leder till forskning som kan 
bidra till att lösa hälso- och sjukvårdens problem med hjälp av ändamålsenligt 
IT-stöd. Centret har nära samarbete med landstinget som tillsammans med de 
tre vetenskapsområdena vid universitetet är dess huvudmän.

Centralt för all forskning är att publicera resultaten. Under århundraden har 
pappersburen information i böcker och tidskrifter varit grunden för kunskaps-
förmedlingen men sedan ett drygt årtionde tillbaka har digitaltekniken börjat 
tränga in också här. Allt mer av publiceringen sker idag på Internet. För att 
komma fram till hur vi utnyttjar dessa möjligheter gav rektor mig i slutet av 
1998 i uppdrag att leda en utredning om digital publicering. Överbibliotekarie 
Ulf Göranson skriver på annan plats i denna bok om de IT-system för publi-
cering och dokumentation som med utgångspunkt i denna utrednings förslag 
utvecklats vid universitetsbiblioteket.

IT och omvärlden
I slutet av 1990-talet pågick IT-boomen och alla kurvor pekade uppåt men 
många småföretag kände sig osäkra och hade svårt att hänga med i utveck-
lingen. Vi engagerade oss då tillsammans med näringslivets organisationer och 
lokala myndigheter i ett projekt som hade som mål att hjälpa småföretagare 
till bättre IT-användning. En av de mer lyckade aktiviteterna var att rekrytera 
IT-kunniga studenter som kunde hjälpa småföretagare komma igång med att 
synas i cyber-världen. Efter projektets slut har samarbetet fortsatt bl.a. genom 
att jag ingått i Uppsvenska Handelskammarens IT-råd.

När alla skulle bygga ut sina bredbandsanslutningar var tekniker som kunde 
internettekniken en bristvara och alla prognoser pekade på att bristen skulle 
öka. Vi skapade därför Uppsala IP-akademi, UIPA, för att i samverkan mellan 
universitetet, arbetsmarknadsutbildningarna, kommunala vuxenutbildningar-
na och näringslivet skapa skräddarsydda utbildningar av IP-tekniker (IP=Inter-

-
ligheter lagom till IT-branschens krasch strax efter millennieskiftet. UIPA:s
verksamhet kom då istället att handla om hur vi kunde hjälpa arbetslösa ung-
domar som satsat på alltför korta och otillräckliga IT-utbildningar. Vi tog där-
för initiativ till collegeutbildningar med IT-inriktning. Efter ett första år med 
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rekryteringsproblem omvandlades de till collegeutbildningar med teknisk-
naturvetenskaplig inriktning och införlivades i den övriga organisationen för 
collegeutbildningar.

Uppsala är känt för att ha många bioteknikföretag med nära relationer till 
-

retag i regionen och att även många bioteknikföretag har mycket betydande 
IT-inslag. För att bättre få ut universitetets IT-kompetens till företagen, stödja 

senaste åren drivit ett IT-klusterprojekt och skapat ITnB-akademin för sam-
verkan mellan IT-forskning och näringsliv. Detta arbete börjar ge resultat och 
förhoppningen är att man om några år skall förknippa Uppsalaregionen och 
universitetet med en lika framskjuten roll inom IT som inom biotekniken.

Informationstekniken i sig är meningslös om man inte skapar användarvän-
liga och nyttiga sätt att använda den. Användaraspekterna kommer lätt på un-
dantag i en alltför teknikdriven utveckling. Ett brett universitet borde kunna 
bidra med kunskap ur många perspektiv för att skapa bästa möjliga förutsätt-
ningar för god användbarhet. Vi engagerade oss därför kring millennieskiftet 
i konkurrens med en rad andra universitet för att få bli värdar för ett natio-
nellt IT-användarcentrum. Och efter något års arbete med olika ansökningar 
och projekt kunde Nationellt IT-användarcentrum, NITA, invigas i maj 2002. 
NITA har sedan dess organiserat ett antal seminarier och konferenser på områ-
det och ger ut ett regelbundet elektroniskt nyhetsbrev kring IT-användnings-
frågor. För närvarande arbetar vi för att knyta World Internet Institute, WII, 
som kartlägger Internets utveckling, till NITA.

och därför bidrar till att öka klyftorna. Samtidigt har IT en väldig potential 
att främja utveckling och överbrygga klyftor. Uppsala universitet har en lång 
tradition av samarbete med universitet i tredje världen, inte minst inom natur-
vetenskap i International Science Program, ISP. I samarbete med ISP och med 

vid Makerere-universitetet i Uganda. Experter vid IT-stöd som tidigare byggt 
vår IT-infrastruktur har kunnat utnyttja sin stora erfarenhet i denna nya situa-
tion. Vi har också sedan nätet väl funnits på plats kunnat erbjuda träning i hur 
man skapar olika administrativa system. I samarbete mellan VIT och Kollegiet 
för utvecklingsstudier har vi också genomfört internationella konferenser kring 
IT och utvecklingsfrågorna.

Webben är en viktig kommunikationskanal för universitetet. Den har vuxit 
fram under mycket decentraliserade former till att bli mycket omfattande, 
innehållande hundratusentals sidor. För att skapa en central samordning och 
styrning av webben inrättade rektor från början av år 2000 webbstyrgrup-
pen med representanter från de enheter inom universitetet som har mest med 
webbinformation att göra. Inom webbstyrgruppen arbetar vi med en lång rad 
frågor kring hur vi bäst strukturerar och presenterar vår information. Målet är 
att all väsentlig information rörande universitetets verksamhet skall registreras 
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en gång och lagras på ett ställe, men att den sedan skall kunna presenteras på 
varierande sätt utifrån olika målgruppers behov.

Framtiden
Det har varit en mycket spännande resa att under Bo Sundqvists ledning få 
försöka förverkliga de möjligheter som informationsteknologin erbjuder och 
skapa så ändamålsenliga strukturer som möjligt för att stärka universitetets 
verksamhet på alla områden. Det är svårt att själv tydligt se vad som är bra 
och dåligt när man står mitt i en verksamhet. För att få en genomlysning av 
strukturerna för samordning av IT-verksamheten tillsatte rektor en extern ut-
värderare, Britt Östlund, som presenterade sina slutsatser i början av februari 
2006. Hon ser långtgående möjligheter att ytterligare stärka och förtydliga den 
strategiska samordningen av användningen av IT inom universitetets alla verk-
samhetsområden. Min förhoppning är att vi med utgångspunkt i hennes förslag 
skall kunna trimma vår organisation så att universitetet i framtiden blir ännu 
bättre på att utnyttja allt som informationstekniken har att erbjuda för att 
skapa en bättre lärmiljö, bedriva bättre forskning och samverka bättre med 
hela vår omvärld.



Annika Lundmark

Kvalitetsarbete och förnyelse
i grund- och forskarutbildningen

TT BEDÖMA KVALITET i utbildning är ett dynamiskt och mångfaset-
terat arbete. ”I know it when I see it” är ett uttalande som sägs gälla 
för god kvalitet, inte bara inom universitet och högskolor. Implicit 

brukar då avses att det är möjligt att (på intuitiv basis) värdera något, men att 
det kan vara problematiskt att på ett nyanserat sätt verbalisera grunderna för 
denna värdering. Studenters, lärares och olika avnämares åsikter om vad som 
är kvalitet i utbildningen varierar. Enligt Oxford Advanced Learner’s Dictionary

att om något ”har kvalitet”, står det för hög standard, att det är förstklassigt, 
prima eller excellent. En andra precisering avser ett omdöme som uttrycker 
hur bra eller dåligt något är, ofta i jämförelse med andra liknande företeelser. 
Övriga beskrivningar rör egenskaper och kännetecken när det gäller personer 
och fenomen.

Kvalitetsarbete och kvalitetssäkring inom högskolesektorn – både i ett 
nationellt och i ett internationellt perspektiv – utgår ofta från någon av de 
två nämnda preciseringarna. En fråga blir då vem som skall avgöra vad som 
är excellent. Ett vanligt svar är erfarna kollegor, eftersom deras bedömningar 
grundar sig på akademiska kriterier om vad som är en hög standard. Kollegiala 
bedömningar är vanligtvis grundbulten i värderingar av kvalitet. Trovärdighet 
och bredd förbättras emellertid om ytterligare perspektiv tillförs genom att 
studenter, före detta studenter, arbetsgivare eller branschorganisationer bidrar 
i en kvalitetsbedömning.

Resultaten av kvalitetsbedömningar är ”färskvara”. De är giltiga vid en given 
tidpunkt och kan relativt snabbt bli inaktuella om premisserna för verksam-
heten förändras. Kvalitet i utbildning skapas i en tidsmässigt utdragen process 
som är relaterad till en rad olika förutsättningar. Den utvecklas i ett komplext 
samspel mellan studenter och lärare och resulterar i ett lärande och en målupp-
fyllelse som låter sig bedömas, men som kan vara svår att mäta. En aspekt av 
kvaliteten är nyttovärdet för individen eller för samhället. En annan aspekt rör 

resurser utnyttjas optimalt.
En bedömning av om en utbildning anses ha en god, acceptabel eller under-

målig kvalitet måste grundas på ett tillförlitligt empiriskt underlag. En entydig 
tolkning av vad kvalitet innebär som är giltig i alla sammanhang och enligt 

A
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olika intressenter är en omöjlighet. I det praktiska arbetet är det önskvärt att 
precisera vad som är mest angeläget och vilka kriterier som används. I do-
kumentet Mål och strategier och i universitetets kvalitetsutvecklingsprogram 
beskrivs prioriteringar och mål för verksamheten och för kvalitetsarbetet.1 Ett
exempel på mål för grundutbildningen är att den skall ”erbjuda alla studenter 
god, forskningsanknuten utbildning, där det fullständiga universitetets fördelar 
tas tillvara med rika möjligheter till bildning, vidgade perspektiv och personlig 
utveckling”. Flera förnyelseprojekt under de senaste åren har främjat förutsätt-
ningarna för att uppnå detta mål.

Sammanfattningsvis är kvalitet i utbildning ett mångfasetterat begrepp, efter-
som kvaliteten

beror på vem som uttalar sig om den
utvecklas och förändras över tid
inte kan beskrivas på ett nyanserat sätt i enkla kvantitativa mått
kan fokusera olika huvudaspekter: förutsättningar – processer – utfall 
(resultat)
är relativ och kan grundas på

– ekonomiska bedömningar (value for money)
får olika konkret innebörd dels beroende på vilken nivå som fokuseras, 
till exempel studenternas lärande under en given kurs eller utvecklingen 
av ett nytt utbildningsprogram, dels beroende på vilket empiriskt under-
lag som utgör grunden för bedömningen av kvalitet

Under det senaste decenniet har statsmakterna skärpt kraven på lärosätenas re-
dovisning av kvalitetsarbetet. Massmedias intresse för högskolans utbildnings-
kvalitet har dessutom tilltagit, vilket ibland har lett till braskande rubriker. 
Under 2006 avslutar Högskoleverket bedömningarna av kvalitet i alla ämnen 
och yrkesprogram enligt den så kallade sexårsplanen och drygt ett hundratal 
sådana ämnes- och programbedömningar kommer vid utgången av detta år ha 
skett vid Uppsala universitet. Förutom dessa ämnes- och programbedömningar

och mångfald, medan övriga har gällt samverkansuppgiften samt internationali-
seringen av grund- och forskarutbildningen.2 Dessa satsningar på kvalitetsbe-

1 Mål och strategier, UFV 1999/1525, och Kvalitetsprogram för Uppsala universitet, UFV 
2002/982.
2 Dessa tematiska bedömningar har utfallit mycket väl för Uppsala universitet, vilket framgår av 
Högskoleverkets rapporter 2004:38 R, Högskolan samverkar och 2005:1 R, En gränslös högskola? 
Om internationaliseringen av grund- och forskarutbildning. Även alla de ämnes- och program-
bedömningar som hittills har gjorts har (med undantag för vissa ”småspråk”) inneburit positiva 
omdömen för Uppsala universitet.

•
•
•
•

•

•
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dömningar – med det dubbla syftet kontroll och utveckling – har ökat det 
externa trycket på att beskriva och analysera lärosätenas utbildningskvalitet.

Kvalitetsarbete innebär förnyelse. Oavsett kraven från statsmakterna har 
Uppsala universitet som självständig organisation egna ambitioner och stra-
tegier för kvalitetsarbetet, vilka bland annat kommer till uttryck i Mål och 
strategier och i universitetets kvalitetsutvecklingsprogram. Av dessa dokument 
framgår att målet för kvalitetsarbetet är att främja utveckling och förnyelse 
och att det är en gemensam angelägenhet för universitetets personal och stu-
denter. Ur ett ledningsperspektiv handlar det om att skapa gynnsamma villkor 
och rutiner för att säkerställa och förbättra såväl verksamhetens kvalitativa
som kvantitativa resultat samt långsiktiga förnyelse. Ansvaret för kvaliteten i 
grund- och forskarutbildningen ligger på fakultetsnämnderna och det konkreta 
arbetet sker vid institutioner och inom utbildningsprogram. Förutsättningarna 
för fakulteter och institutioner att ta detta ansvar underlättas av ett systema-
tiskt universitetsövergripande kvalitetsarbete.3

Bo Sundqvist har under sin rektorsperiod tagit en rad initiativ som främjat 
kvalitetsutveckling och nytänkande, såväl genom organisatoriska åtgärder som 
genom olika förnyelseprojekt. Det universitetsövergripande BASTU-projektet, 
som beskrivs närmare i ett annat bidrag i denna skrift, visar alla de kännetecken 
som ett professionellt kvalitetsarbete brukar präglas av genom

en strävan efter kvalitetsutveckling, där excellens är ett mål,
en grund i ett empiriskt underlag som bland annat tydliggör starka och 
svaga sidor i en verksamhet, vilket också innebär ett synliggörande av 
kvalitet,
att kollegiala bedömningar – ”peer reviews” – är avgörande för de bedöm-
ningar som görs,
att olika intressenter, såväl interna som externa samt både studenter, lä-
rare och utbildningsansvariga, involveras i kvalitetsarbetet,
jämförelser i något/några avseende(n) genom någon form av ”benchmark-
ing”, till exempel i ett tidsperspektiv eller – som för BASTU-projektet 
– med andra internationellt erkända lärosäten, 
självvärderingar och analys som leder till omprioriteringar och förnyelse.

Kvalitetsarbetet kan bedrivas både genom pedagogiska satsningar och i särskil-
da projekt. En organisatorisk förändring som har resulterat i mer gynnsamma 
förutsättningar för det universitetsövergripande kvalitetsarbetet är bildandet 
av en avdelning för utveckling av pedagogik och interaktivt lärande (UPI). 

resultat av BASTU-projektet. Syftet var, förutom att fortsättningsvis främja 

3 I rapporten Det systematiska kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet. Bidrag till Högskole-
verkets projekt ”Det bästa kvalitetsarbetet bland nordiska universitet/högskolor” från 2004, UFV 
2004/1066, beskrivs kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet i ett bredare perspektiv och inte 
bara när det gäller grund- och forskarutbildningen.

•
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•
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den pedagogiska utvecklingen, att säkerställa kontinuerliga och systematiska 
framsteg för användning av så kallad informations- och kommunikationsteknik 
(ITK) i utbildningen. UPI:s uppdrag är att ge pedagogisk utbildning, initiera 
och genomföra olika pedagogiska utvecklingsprojekt samt att ge konsultativt 
stöd till institutionerna.

Varje år deltar ungefär 250 lärare och doktorander i den grundläggande peda-
gogiska utbildningen omfattande 4 veckor, som också erbjuds i en nätbaserad
version. Drygt 160 lärare per år deltar i olika fördjupande kurser. Särskilda 
satsningar har gjorts på handledarutbildningar och på IKT-inriktad pedagogik. 
Ett mål är att alla universitetets lärare skall ha minst tio veckors högskolepe-
dagogisk utbildning. Dessutom pågår ett utvecklingsarbete där fakulteterna tar 
ansvar för en ämnesdidaktisk påbyggnad av de pedagogiska kurserna.

Ytterligare ett utvecklingsprojekt syftar till att initiera pedagogiska diskus-
sioner på institutionsnivå, där lärares och studenters perspektiv möts. I steg 1 
får institutionens lärare och ett urval studenter besvara samma frågor om vik-
ten respektive tillämpningen av ett antal pedagogiska principer och arbetssätt 
med utgångspunkt i det pedagogiska programmet. I steg 2 sammanfattas och 
analyseras svaren av de pedagogiska konsulterna från UPI som driver projektet. 
I steg 3 presenteras resultaten vid ett seminarium med studenter och lärare, där 
man i smågrupper gemensamt väljer frågor för diskussion, till exempel utvärde-
ring av studentinsatser. De idéer och förslag till förbättringar som tas fram följs 
senare upp med institutionsledningen. Eftersom det har visat sig att liknande 
pedagogiska frågor diskuteras på olika institutioner, avslutas projektet inom ett 
visst vetenskapsområde med ett gemensamt seminarium där representanter för 
deltagande institutioner kan utbyta erfarenheter.4

Från och med år 2001 skedde en betydelsefull resursförstärkning för kvalitets-
arbetet vid Uppsala universitet genom att Enheten för kvalitet och utvärde-
ring inrättades. Enhetens huvuduppdrag är att utveckla det universitetsöver-
gripande kvalitetsarbetet, att stödja de ämnen och program som omfattas av 
Högskoleverkets sexårsplan, att genomföra angelägna utvärderingar samt att 
verka konsultativt gentemot institutioner och program i kvalitetsfrågor. En ny-
inrättad kvalitetskommitté – med rektor som ordförande – har varit av avgö-
rande betydelse för prioriteringar i fråga om centrala kvalitetssatsningar och för 
nämnda enhets uppdrag och verksamhet.

Sedan 2001 har ett stort antal uppföljningsstudier genomförts med studen-
ter som efter några års arbetslivserfarenhet har fått värdera utbytet och nyttan 
av sina studier. Sådana utvärderingar har gjorts för praktiskt taget alla ämnen 
och program som Högskoleverket årligen bedömer. Datainsamling har skett 
genom att före detta studenter har fått besvara en relativt omfattande enkät 
med både öppna frågor och alternativfrågor. Resultaten har sammanfattats i 

4 Se Hedin, A. 2004: Från ideal till praxis! Hur behandlas policyprogram på institutionsnivå? En 
granskning av hur det pedagogiska programmet vid Uppsala universitet har mottagits. Rapport nr 3
från Enheten för utveckling av pedagogik och interaktivt lärande, Uppsala universitet.
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totalt ett drygt åttiotal ämnes- eller programrapporter. I dessa beskrivs bland 
annat var, och med vad, de före detta studenterna arbetar, deras lönenivå samt 
hur de uppfattar nyttan av utbildningen i arbetslivet. Vidare belyses hur de 
svarande värderar sin utbildning när det gäller måluppfyllelse, arbetsformer, 

självvärderingar som är första fasen i Högskoleverkets kvalitetsbedömningar, 
och de har också använts för kvalitetsutvecklingen inom ämnet/programmet 
samt för information till studenter.

Även andra centralt initierade utvärderingar har genomförts under de senas-
te åren, till exempel studier av forsknings- och yrkeslivsanknytningen i olika 
utbildningsprogram. En viktig princip för alla utvärderingar som genomförs är 
åtgärdsrelevans med syftet att ge ett empiriskt underlag för beslut om åtgär-
der för kvalitetsutveckling. Om en utvärdering skall präglas av åtgärdsrelevans 
krävs dessutom att den bygger på hur en aktuell och konkret målgrupp uppfat-
tar sin utbildning.

När kvalitet i högre utbildning diskuteras framhålls ofta att det handlar så-
väl om förutsättningar och processer som om resultat. I ett professionellt kva-
litetsarbete bör denna helhet beskrivas och synliggöras. En sådan helhetssyn 
har präglat den universitetsövergripande utvärdering av forskarutbildningen 

om forsknings- och arbetsmiljö, handledning och avhandlingsarbete, semina-
rieverksamheten vid institutionen, kurser inom forskarutbildningen samt möj-
ligheter till pedagogisk meritering och undervisning. För att frågorna skulle bli 
relevanta och för att väcka ett intresse för utvärderingsresultaten utformades 
enkätfrågorna i samverkan med olika doktorandgrupper och representanter 
för fakulteterna. Svaren sammanfattades i ett sextiotal separata rapporter till 
samtliga berörda institutioner. Dessa visade hur doktoranderna på den aktuella 
institutionen uppfattade sin forskarutbildning. Rapporterna innehöll för insti-
tutionen åtgärdsrelevanta data, det vill säga information om förutsättningar, 
förhållanden och processer som var möjliga att åtgärda. Fas 2 innebar att insti-
tutionen utarbetade en självvärdering. Svaren på doktorandenkäten var här ett 
betydelsefullt underlag. I fas 3 analyserade fakultetsnämnderna institutioner-
nas självvärderingar och förslag till förbättringar diskuterades och beslutades. 
Den fakultetsövergripande analysen återfördes till institutionerna och resul-
terade i många olika typer av åtgärder.5 Utvärderingen visade på spännvidden 
inom ett stort universitet när det gäller de konkreta åtgärder som prioriterades. 

5 En övergripande redovisning av resultaten med tyngdpunkt på fakultetsjämförelser har dess-
utom sammanställts. Se Lundmark, A. 2003: Doktorandernas åsikter om sin utbildning – ett led 
i kvalitetsutvecklingen av forskarutbildningen vid Uppsala universitet. Rapport från Enheten för 
kvalitet och utvärdering, Uppsala universitet.
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Den illustrerade också att det centrala kvalitetsarbetet måste koncentreras på 
universitetsövergripande insatser.6

Kursvärderingar är en naturlig del av kvalitetsarbetet, och rätt använda 
är de ett kraftfullt verktyg för kvalitetsförbättringar. Detta är en av utgångs-
punkterna för det universitetsövergripande kvalitetsarbetet, och särskilda 
riktlinjer för kursvärderingar vid Uppsala universitet har funnits sedan 1997. 
De har reviderats vid ett par tillfällen i samband med uppföljningar av hur 
kursvärderingsrutinerna fungerar inom universitetet.7 På många institutioner 
läggs ett omfattande arbete ner på att förbättra arbetet med kursvärderingar, 
och studentkårerna bidrar ofta med konstruktiva insatser. Detta arbete stöds 
av centralt anordnade seminarier och konsultativa insatser, vilka syftar till att 
främja goda kursvärderingsrutiner och ett förhållningssätt att kursvärderingar
utgör en del av underlaget i ett systematiskt kvalitetsarbete på institutions-
nivå.

Utifrån min bakgrund som lärare har jag under mina år som rektorsråd för 
kvalitetsfrågor känt särskild glädje inför Bo Sundqvists engagemang för förny-
else av grundutbildningen. Detta har bland annat kommit till uttryck i att stu-

-
de perspektiv och personlig utveckling har främjats. Flera gränsöverskridande 
utbildningar har tillkommit under senare år. Dessutom har åtgärder för att 
underlätta en breddad rekrytering vidtagits, liksom satsningar på projekt och 
arbetsformer som skall utveckla studenternas kommunikationsfärdigheter.

Uppsalastudenternas möjligheter att tillgodose sitt intresse för kultur och 
bildning samtidigt med traditionella ämnes- eller yrkesinriktade studier har för-
bättrats genom ett antal initiativ. Ett av dessa är utvecklingen av en tvärveten-
skaplig Core curriculum-kurs. I kursen dominerar seminarier som undervisnings-
form. Genom att läsa och diskutera ett antal klassiska texter, behandlas frågor 
som rör kunskapssökandets roll och vetenskapens villkor ur olika perspektiv. 
En positiv effekt av att studenter från olika utbildningar och fakulteter deltar i 
kursen är att de får träffa och diskutera med studenter från skilda vetenskaps-
traditioner och ämnen. Uppskattade satsningar har även gjorts för att främja 
studenternas bildningsmöjligheter inom det musikaliska området.

En av de gränsöverskridande utbildningar som tillkommit är det tvärveten-
skapliga civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle (STS). Pro-
grammet omfattar 180 poäng och består till en tredjedel av studier i huma-
niora och samhällsvetenskap. Utbildningen skall ge fördjupade insikter om hur 
samhället och organisationer fungerar, hur människor påverkas av ny teknik 

6

som disputerat vid Uppsala universitet mellan 1997 och 2001 har fått besvara en enkät med 
frågor om hur de uppfattar sin forskarutbildning och nyttan av den. Uppföljningen av utexami-
nerade doktorer är i skrivande stund ännu inte helt slutförd, men kommer att ge fakulteterna 
ytterligare underlag för kvalitetsutveckling av forskarutbildningen. 
7 Dessa uppföljningar har sammanfattats skriftligen och gjorts tillgängliga för universitetets lärare 
och studenter i skriften Kursvärderingar – en del av kvalitetsarbetet, Uppsala universitet, 1:a upp-
lagan från 1999 och 2:a upplagan från 2001.
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och varför teknik ofta inte fungerar som planerat. Studierna i humaniora och 
samhällsvetenskap skall ge insikter i hur människans vardagsliv och samhälle 
både påverkas av teknik och sätter gränser för tekniska utopier. STS-program-
met har ett högt söktryck och de teknologer som går programmet är påtagligt 
nöjda med sin utbildning.8

Under höstterminen 2003 startade en språkverkstad, som är ett av de pro-
jekt som initierats för att främja en breddad rekrytering. Huvudsyftet är att ge 
stöd och hjälp för att utveckla förmågan till skriftlig och muntlig kommunika-
tion, men bakom detta ligger universitetets ambition att öka mångfalden och 
bredda studentrekryteringen för att nå nya studerandegrupper.

-
ling diskuteras ett antal utmärkande drag som signum på ”det goda lärosätet”.9

Dessa är självreglering och lärande, långsiktighet, internationellt perspektiv, 
tydligt ledarskap, samverkan med intressenter, jämställdhet och studenten i 
centrum. När jag blev ombedd att bidra till denna festskrift, kom jag att asso-
ciera dessa kännetecken på ”det goda lärosätet” med Bo Sundqvists ledarskap, 
vilket har präglats av ett framsynt strategiskt arbete i samverkan med det om-
givande samhället och av omfattande internationella kontakter. Det har också 

viktiga utgångspunkter i det långsiktiga kvalitetsarbetet.
Enligt det system för kvalitetsbedömningar som Högskoleverket står i be-

grepp att tillämpa efter 2007 kommer lärosätenas interna kvalitetsarbete att 
utsättas för mer omfattande granskningar än vad som gäller idag. Bedömning-
arna av kvaliteten i ämnen och program skall däremot tonas ner. Den ökande 
nationella och internationella konkurrensen inom högskolesektorn, liksom den 
nu pågående Bolognaprocessen, leder till att utbildningskvaliteten också fort-
sättningsvis måste synliggöras både för studenter och för övriga intressenter. 
Även i framtiden kommer därför fungerande interna kvalitetssäkringsrutiner 
och väl genomfört kvalitetsarbete tveklöst att vara en central angelägenhet för 
Uppsala universitet.

8 Utvecklingsarbetet med STS-programmet har följts och redovisats i ett antal delstudier, vilka 
sammanfattas i Lundmark, A., Björkman, C. & Nissen, J. 2004: Att utveckla en tvärvetenskaplig 
civilingenjörsutbildning. Rapport från Enheten för kvalitet och utvärdering, Uppsala universitet.
9 Se till exempel Kvalitetsarbete – ett sätt att förbättra verksamhetens kvalitet vid universitet och 
högskolor? Halvtidsrapport för granskningen av kvalitetsarbetet vid universitet och högskolor. 
Högskoleverkets rapportserie 1997:41 R och Hur står det till med kvaliteten i högskolan? Hög-
skoleverkets rapportserie 1998:1 R. 





Lars Fransson

Internationaliseringsarbetet
vid Uppsala universitet

ET INTERNATIONELLA SAMARBETET är en integrerad del av universite-
tets forskning och utbildning. Konsistoriet har sedan mitten av 1980-
talet fastställt femåriga handlingsprogram för internationaliseringsarbe-

tet (Policy Programme for Internationalization). Den nu gällande versionen är 
den fjärde i ordningen och gäller perioden 2001/02–2005/06. En uppdatering 

-
ternationellt samarbete och under de senaste åren även prioriterat nya områ-
den för internationell samverkan.

Uppsala universitet är ett välrenommerat internationellt forskningsuniversi-
tet och den internationella miljön förstärks även av att närmare 2 000 utländ-
ska gäster, utöver utländska studenter, besöker universitet årligen för perioder 
av olika längd. Detta bidrag ger endast en översiktlig bild över ett antal valda 
områden där Uppsala universitet är aktivt. Åtskilliga verksamheter har av ut-
rymmesskäl inte kunnat tas med.

Internationellt forskningssamarbete
Uppsala universitets internationella forskningssamarbete är så omfattande att 
det inte är möjligt att ge en rättvisande bild annat än med vissa statistiska 
uppgifter. Universitetet har sedan 1992 försökt kartlägga det internationel-
la forskningssamarbetet på skilda sätt, numera online. Tanken är att endast 
konkreta samarbetsaktiviteter skall ingå. Antalet inrapporterade projekt har 
gradvis ökat. Universitetet redovisade för år 2005 drygt 3 100 utländska sam-

utomlands. Under senaste decenniet har tyngdpunkten förskjutits från USA 
till Västeuropa. Drygt 2 200 sådana samarbeten redovisades för Europa, drygt 
500 med Nordamerika och drygt 200 med Asien. Största enskilda samarbets-
land är fortfarande USA med kring 475 redovisade projekt följt av Tyskland 
och Storbritannien med cirka 325 vardera. Med Danmark, Finland och Norge 
redovisas omkring 140–160 projekt vardera. Antalet samarbetsprojekt är störst 
inom naturvetenskap och teknik samt medicin och farmaci. Dock måste man 
komma ihåg att samtliga projekt inte har inrapporterats samtidigt som ett antal 
sannolikt har relativt oklar status.

D
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Inom EU:s ramprogram för forskning och utveckling har universitetet haft 
betydande framgångar. I synnerhet har detta manifesterats under det sjätte 
ramprogrammet med till exempel ett 90-tal kontrakt, varav fem som så kallad 
koordinator, med ungefär 125 000 euro i bidrag i genomsnitt per projekt och 
år. Universitetet har också agerat för etablerandet av ett European Research 
Council, där Sverige efter inrättandet f.n. företräds av en professor från Upp-
sala.

Uppsala universitet hör också till de få i världen med vilka det prestigefyllda 
Collège de France har tecknat avtal med innebörd att Collège de France på i 
huvudsak egen bekostnad under en period årligen skickar tre gästprofessorer 
till Uppsala för föreläsningar.

Student- och lärarutbyte
En förutsättning för omfattande studentutbyte är att undervisningen i bety-
dande utsträckning sker på engelska. Uppsala universitet intar även i detta 
hänseende en tätposition i världen bland icke-engelskspråkiga universitet med 
drygt 400 kurser av varierande längd som erbjuds på engelska.

Efter en kraftig ökning av antalet studentutbytesavtal, men även avtal om 
lärarutbyte, under 1990-talet i samband med Sveriges inträde i EU:s Erasmus-
program 1992 har fortsatt ökning ägt rum även under 2000-talet om än i lång-
sammare takt. Detta har varit ett medvetet ställningstagande vad gäller centrala 
så kallade generella utbytesavtal (university-wide agreements), i vilka i princip 
alla ämnen ingår, men även i betydande utsträckning de avtal på institutions-
nivå i enskilda discipliner eller studieprogram (department- eller discipline-spe-

) som utgör den dominerande andelen av universitetets avtal. 
Många institutioner har också genomfört översyner av sina avtal i syfte att 
avsluta mindre efterfrågade eller mindre väl fungerande avtal. En välmotiverad 
konsolideringsfas har därmed ägt rum under de senaste åren. Omkring hälften 
av universitetets institutioner medverkar i studentutbyte.

Under läsåret 2005/06 har rekrytering ägt rum till cirka 445 utbytesuniver-
sitet i 50 länder. Från och med år 2000 är samtliga världsdelar representerade. 

nordiska Nordplus-programmet där utbytena ofta sker inom större nätverk. 
Det humanistisk-samhällsvetenskapliga området dominerar utbytet mycket 
starkt med cirka 75% av de utresande studenterna.

Det är svårt att ge entydiga uppgifter om antalet utbytesstudenter både in-
ternt och i jämförelse med andra lärosäten, bland annat beroende på skiftande 

budgetårscykeln. För enkelhets skull redovisas här uppgifter i form av enskilda 
studenter (”huvuden”).
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Omkring 620 studenter reste utomlands i universitetets regi (inklusive 
praktikperioder) under vartdera av de båda senaste läsåren. Studieperioderna 
omfattar oftast en termins studier. Könsfördelningen var tidigare relativt jämn, 
men under senare år har dominansen av kvinnor tilltagit. I utbytena har anta-
let utresande till europeiska universitet minskat under en dryg femårsperiod 
medan antalet utresande till icke-europeiska destinationer ökat, dock inte i lika 
hög grad som minskningen inom Europa. Detta har resulterat i en sammantaget 
svag minskning av utbytesvolymen. Denna tendens uppvisas även i andra nord-
iska länder, utom möjligen Finland, medan i synnerhet sydeuropeiska universi-
tet uppvisar motsatt utveckling. Den främsta anledningen till minskningen av 
utresande till Europa är de på senare år mer bristfälliga kunskaperna i främst 
tyska och franska, även om till exempel andra skäl såsom större attraktions-
kraft hos utomeuropeiska universitet och miljöer säkerligen medverkar.

Omkring 200 Uppsalastudenter deltar i de generella utbytesprogrammen 
medan omkring 300 deltar i de institutionsanknutna. Cirka 140 studenter för-
delar sig på dels praktikperioder och det SIDA-stödda Minor Field Study-pro-
grammet (MFS), dels Linnaeus–Palme-programmet samt från och med höst-
terminen 2005 Leonardo da Vinci-programmet. I ERASMUS-programmet 
deltog strax före millennieskiftet som mest 418 utresande Uppsalastudenter, 

300. Obalansen mellan utresande och inkommande Erasmus-studenter har 
successivt ökat medan situationen var motsatt under 1990-talet. Numera läser 
närmare 600 Erasmus-studenter årligen vid universitetet. Det största antalet 
kommer från Tyskland och Frankrike med närmare 200 respektive drygt 100. 
Nordplus-programmet, med ett 40-tal nätverk med universitetets medver-
kan, uppvisar än större obalans med endast 20–30 utresande och cirka 75–100 
inresande (huvudsakligen från Finland) årligen. Närmare 1 000 utländska stu-
denter läser numera årligen vid universitetet inom ramen för utbytesprogram. 
Uppsala universitet räknas till de främsta inte bara i Europa utan i världen 
vad gäller studentutbyte och åtnjuter ett ytterst gott rykte för kvalitet och 
pålitlighet.

Som framgått domineras student- och lärarutbytet av Europa. Antalet utre-
sande studenter till Nordamerika närmar sig dock 100 per år, oftast för ett helt 
läsår. Vad gäller Australien och Nya Zeeland har universitetet den största utby-
tesverksamheten i världen med totalt 22 universitet och ett 50-tal helårsplatser. 
Övriga regioner, såsom Asien och Latinamerika, ökar men studenterna härifrån 
utgör fortfarande en mindre del av det totala antalet studenter. Detsamma gäl-
ler Central- och Östeuropa samt till exempel Ryssland.

Inom både Erasmus och Nordplus förekommer också årligen ett antal andra 
projekt såsom gemensam kursutveckling och intensivkurser. Uppsala är med 
alla Erasmusprojekt och samarbeten ett av Sveriges och Europas mest fram-
gångsrika universitet. Även samarbete med IT-stödd verksamhet förekommer. 
Ett gott exempel är Swedish Learning Lab som i samarbete med bland annat 
Stanford University utvecklat metodik med mera för nätbaserad utbildning.
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Det inom Erasmus och Nordplus organiserade lärarutbytet är lågt med drygt 
30 utresande lärare för kortare perioder årligen. Den låga ersättningen, till-
sammans med hög arbetsbelastning och tidsbrist, anges vara de stora hindren 
för lärarmobiliteten. Ökat ekonomiskt stöd och andra åtgärder, till exempel 
i form av bättre meritvärde vid lönesättning och befordran, behövs dock för 

universitet i landet.
Två Joint programmes med universitetets medverkan (Humanitarian Ac-

tion och Euroculture) har också under de båda senaste åren av EU-kommissio-
nen bland totalt 57 utsetts till så kallad Erasmus Mundus Masters Course med 
de betydande stipendiemöjligheter för icke-EU-studenter (cirka 18 000 kr per 
månad) som detta medför.

Linnaeus–Palme-programmets första fem-
årsperiod 2000/01–2005/06 har universitetet erhållit stöd för ett 15-tal utby-
tesprojekt med universitet i utvecklingsländerna.

Också i andra program, såsom Minor Field Studies (MFS), stöd från STINT 
(Stiftelsen för internationalisering av forskning och utbildning) samt från 
Svenska institutet, även inom Visbyprogrammet för stöd till Östeuropa, Ryss-
land, Vitryssland och Ukraina, har universitetet intagit en framträdande posi-
tion, ofta med största antalet stipendier i landet, till exempel under de båda 
senaste åren vad gäller MFS (drygt 50) samt totalt under ett antal år vad gäller 
stöd från STINT.

Social service
Universitetet erbjuder i samarbete med studentkårerna och nationerna ett hög-
klassigt mottagnings- och välkomstprogram för inkommande utbytesstudenter 
och magisterstudenter. Välkomstpaket med information för nyanlända utby-
tesstudenter och gästforskare och deras medföljande samt utländska dokto-
rander är en service till institutionerna. Vid terminsstarten ordnas till exempel 
guidade turer i Uppsala. Dessutom inbjuder rektor till välkomstmottagning. 
Bostäder tillhandahålls, totalt numera drygt 600, visserligen med betydande
svårigheter under en period i början på 2000-talet. Numera börjar dock bo-
stadssituationen i Uppsala att förbättras. Introduktionskurser i svenska erbjuds 
också utbytesstudenterna. Verksamheten för främst utländska gästforskare och 
doktorander skulle dock kunna vidareutvecklas.

Bolognaprocessen
Innehållet i den så kallade Bolognaprocessen med som främsta syften att inom 
ett European Higher Education Area harmonisera examensstrukturen i Europa, 
öka genomskinligheten i examina och betyg samt bidra till förbättrad anställ-
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ningsbarhet kan inte här redovisas i sin helhet. Sverige har, i motsats till vad 
som normalt sker i EU-samarbetet, legat tidsmässigt efter ett antal andra län-
der. Uppsala universitet har dock i sitt förberedelsearbete intagit en ledande 
position i landet. Rektor inrättade till exempel under våren 2003 en arbets-
grupp (Bolognagruppen) under ledning av prorektor Lena Marcusson med 
uppgift att samordna universitetets arbete. Gruppen har främst diskuterat den 
framtida examensstrukturen men även utarbetat riktlinjer för arbetet med så 
kallade joint programmes. Resultatet av detta arbete redovisades i en rapport 
i juni 2004. Rapporten låg också till grund för universitetets yttrande över en 
departementspromemoria i frågan. Arbetet fortsatte i annan gruppering under 

-
pektive avancerad nivå inför den planerade övergången till en ny ordning från 
och med läsåret 2007/08.

Engelskspråkiga magisterutbildningar
Rektor beslutade vt 2001 att ge ett årligt anslag dels för samarbete med vissa 
regioner, dels för vidareutveckling av och nya kurser på engelska, i synnerhet
sammanhängande utbildningsavsnitt på högre nivåer. Detta har bland annat re-
sulterat i en sexdubbling av antalet engelskspråkiga magisterutbildningar med 
internationell rekrytering fram till ht 2005. Över 20 sådana program utannon-
seras numera. Denna utveckling följer helt det antagna handlingsprogrammet.
Det måste ses som en stor bedrift att under en så kort tid som tre–fyra år ut-

program nästan uteslutande läses av utländska studenter från ett mindre antal 
länder men inga eller ytterst få svenska studenter med risk för viss ghettoise-
ring. Dessutom har antagningsprocessen försvårats av volymen ansökningar och 
ett icke obetydligt antal falska eller tveksamma handlingar, något som i något 
fall medfört mycket svaga studieresultat. Åtgärder för att lösa dessa problem 
har initierats.

Ytterligare en åtgärd i linje med vad ovan anförts är att universitetet år 2003 
genom rektors personliga engagemang ingick i en så kallad strategisk allians 
med universitetet i Groningen i Nederländerna i syfte att rent allmänt öka 
samarbetet på alla nivåer, men i synnerhet genom utveckling av gemensamma 
magisterprogram på engelska samt gemensamma inslag i forskarutbildningen 
liksom utvidgat samarbete inom forskningen. Konkreta nyheter lanseras inom 
kort och ytterligare satsningar görs under kommande år. Ett GUN Newsletter
publiceras från och med 2006. Intresset för joint programmes – inte endast med 
Groningen – är fortsatt högt.
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Positionering i Asien och
internationell uppdragsutbildning

Den positionering av universitetet i Asien, i synnerhet i Kina, som initierats 
av rektor, har fallit väl ut. Institutionen för biologisk grundutbildning genom-
för till exempel från och med ht 2005 ett mastersprogram om 80 poäng med 

-
na Scholarship Council och Uppsala universitet. Samverkan mellan Institutio-
nen för lärarutbildning och skolor i Kina har påbörjats. Universitetet ingår även 
i det Nordic Centre som etablerats vid Fudan-universitetet i Shanghai. Likaså 
är universitetet medlem i Nordic Centre India i Delhi med nordisk bas från 
och med våren 2005 förlagd till Uppsala. Antalet utbytesuniversitet i Asien har 
också ökat väsentligt.

Den mer långsiktiga strävan att få till stånd uppdragsutbildning från kinesiska 
universitet och myndigheter som igångsattes år 2003 har bland annat resulterat 
i upprepade 12-veckorsutbildningar för tjänstemän i provinsregeringen i Zhe-
jiang. Andra uppdragsutbildningar har även genomförts och ytterligare uppdrag, 
bland annat magisterutbildningar, diskuteras inför framtiden. Uppdragsutbild-
ningar sker även med Iran, Ryssland och andra länder. Ett intressant land att 
utforska i detta sammanhang är till exempel Indien med dess fördel framför 

-
dragsutbildningar samordnas av Sekretariatet för kompetensutveckling.

Avgiftsbelagd utbildning för enskilda sökande
Från och med ht 2008 förutsätts avgiftsbeläggning av utbildningen i Sverige 
bli införd för enskilda studerande från icke EU/EES-länder. Universitetet har 
redan i sitt handlingsprogram ställt sig positivt till denna utveckling. Universi-
tetsledningen genomförde redan år 2000 ett seminarium i frågan. Universitetet 
har sålunda grundläggande beredskap att agera, även om en rad frågor måste 
penetreras innan beslut om villkor för medverkan kan fattas. Flera undersök-
ningar pekar på att särskilt asiatiska sökande i sina val främst tar fasta på ett 
universitets rykte och rankning, kursutbud på engelska samt säkerheten i lan-
det och ofta först därefter avgiftsnivå med mera. Uppsala universitet bör därför 
ha en betydande konkurrensfördel vid eventuell rekrytering av studenter till 
avgiftsbelagda utbildningar.

Engagemang för utvecklingsländerna
Uppsala universitet har sedan början av 1960-talet engagerat sig i en rad sam-
arbets- och utvecklingssatsningar i utvecklingsländer med bland annat upp-
byggnaden av Kenya Science Teachers’ College i Nairobi. International Science 
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Programme (ISP) med bas i Uppsala och med inriktning på kapacitetsbyggnad 
av forskningsverksamhet inom fysik (startade redan 1961), kemi (1971) och 
matematik (2001) har gjort ett imponerande, för att inte säga unikt, arbete i 
ett antal länder i Sydostasien, Sydamerika och i synnerhet Afrika. Resurserna 
kommer i huvudsak från SIDA, och för närvarande stöds ett 70-tal nätverk och 
forskningsgrupper. I stödet ingår MSc- och PhD-program som har varit till gagn 
för tusentals lärare och forskare i dessa länder. Rektor har visat ett stort intresse 

-
zania. Enheten för internationell mödra- och barnhälsovård har också under 

-
drar till utbildning av personal från dessa länder.

År 1991 etablerades Östersjöuniversitetet (Baltic University Programme,
BUP) i Uppsala med utbildningssamarbete med samtliga 14 länder inom Öster-
sjöns avrinningsområde. Programmet har vuxit snabbt och omfattar idag drygt 
180 universitet i dessa länder. Fokus i utbildningen ligger främst på hållbar ut-
veckling med kurser med miljöinriktning, demokratifrågor men även samhälls-
vetenskapliga och humanistiska ämnen. Över 9 000 studenter deltog till exem-
pel år 2005 i de kurser som erbjöds med omfattande kursmaterial producerat 
av de inom programmet medverkande universiteten. Ytterligare en enhet med 
utvecklingsuppgifter är Kollegiet för utvecklingsstudier som samordnar initia-
tiv inom samarbete med utvecklingsländerna i samråd med SIDA, Nordiska 

-
mang och medverkat i deras styrelser antingen som ordförande eller ledamot. 
Universitetet har också ett starkt engagemang gentemot till exempel FN, med 
åtskilliga besök och annan medverkan i FN-inriktade verksamheter, liksom 
ett betydande antal föreläsningar med utvecklingsanknytning av internationellt 
framstående politiker och forskare.

Utvärdering av internationalisering
av utbildningen samt rankning

Internationaliseringsarbetet har utvärderats i skilda sammanhang. Studenter 
som återvänder från utbytesperioder inlämnar vanligen en rapport över sina 
erfarenheter. En benchmarkingfunktion utgör också de intervjuer och samtal 
med både inkommande utländska och återvändande svenska studenter som 
oftast ger vid handen att universitetets kvalitet och akademiska krav är högre 
än vid de utländska universiteten. Universitetets medlemskap i den så kallade 
Coimbragruppen med drygt 35 ansedda europeiska universitet pekar också i 
samma riktning. Samtliga svenska universitet och högskolor medverkade under 
2004 också i Högskoleverkets nationella kvalitetsutvärdering av internationali-
sering av grundutbildning och forskarutbildning. I sin slutrapport i januari 2005 
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gjorde Högskoleverket den bedömningen att Uppsala universitet är det främ-
sta i landet vad gäller arbetet med internationalisering av utbildningen. Detta 
har väckt betydande uppmärksamhet såväl inom som utom landet. Vidare har 
universitetet i skilda rankningar fått en rad höga placeringar. Bland annat ran-
kades universitetet av en amerikansk tidskrift på andra plats i världen (utanför 
USA) för amerikanska forskare under postdoc-vistelser. En av Vetenskapsrådet
nyligen genomförd nationell genomgång av citeringsfrekvens inom forskningen 
ger universitetet en topplats i landet.

Som nämnts inledningsvis intar Uppsala universitet en framträdande po-
sition internationellt och måste bedömas ha utomordentliga förutsättningar 
för att behålla och även ytterligare förstärka denna. Samtidigt krävs att man 
inom universitetet inte slår sig till ro utan även i framtiden gör målmedvetna 
satsningar för att upprätthålla sitt anseende och även långsiktigt säkerställa sin 
internationella position.
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Uppsala universitet
och dess samverkansuppgift

NIVERSITET OCH HÖGSKOLOR skall bedriva utbildning och forskning. 
De skall också ”samverka med det omgivande samhället och informera 
om sin verksamhet”. Citatet kommer från en skrivning som infördes 

i Högskolelagen under 1996, alltså året innan Bo Sundqvist utsågs till rektor. 
Denna ”tredje uppgift” har naturligtvis varit betydelsefull för universitetets om-
världskontakter under hela rektoratet. Ett ”rektorsråd” (titeln var inledningsvis 
”vicerektor”) för omvärldskontakter tillsattes 1997, och Uppsala universitets 
utveckling AB stärktes genom att en verkställande direktör anställdes 1998. 
Det är dessa båda personer som skrivit nedanstående text.

Att samverkansuppgiften tas på allvar syns redan då man går till universite-
tets hemsida, där man omedelbart kan klicka på ”utbildning”, ”forskning” och 
”samverkan”. Självklart är dessa inte åtskilda, utan redan hemsidans inledande 
information framhåller att samverkan skall utgå från utbildning och forskning 
och bygga på en levande dialog.

Inget nytt
Samverkan med samhället är ingenting nytt utan har varit en del av Uppsala 
universitets identitet under hela dess tid. Universitetets syfte var från första 
början att fylla statens behov av präster, läkare, ämbetsmän och jurister, och 
det omgivande samhället har hela tiden tillförts kunskap och vetenskap, ut-

Samverkan har sett olika ut under århundradena. Under 1600-talet var be-
hovet stort av trosfasta och pålitligt lutherska präster, men det behövdes också 
ingenjörer och lantmätare för att möta krav på teknisk kompetens, och histo-
riker och språkforskare som kunde ge kulturell identitet åt den nya svenska 
stormakten. Den rudbeckianska tidsperiodens anda står i förgrunden. Under 
1700-talet – speciellt vid dess mitt – krävde statsmakten en omorganisation 
av universiteten med yrkesskolan som mål. Universitetet utvecklade då en in-
tensiv naturvetenskaplig aktivitet i samverkan med jordbruk och industri, och 
studenter slussades ut med uppdrag att skapa ekonomisk välfärd åt Sverige. 

tyngdpunkten lades på den växande kadern av ämbetsmän. Nu skedde också 

U
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genombrottet för forskning som universitetets ”andra uppgift”, bl.a. som en bas 
för utbildningen. Omkring år 1900 deltog de humanistiska ämnena i byggandet 
av den nationella identitet som kom att forma det moderna Sverige. Debatter 
och folkbildning var också viktiga delar av universitetets verksamhet. Samver-
kan mellan företag och universitet blev allt mera naturliga, inte minst genom 
The Svedbergs pionjärinsatser. Den radikala studentrörelsen under 1960-talet 
visade på sitt sätt att universitet och samhälle inte kan skiljas åt. Den ”tredje 
uppgiften” är alltså en naturlig del i den kontinuerliga dialogen mellan univer-
sitetets inre och yttre liv.

Mål och strategier

Kanske inte. Det betonar en viktig aspekt av universitetets mångskiftande verk-
samheter och stimulerar till organiserat arbete för att utveckla omvärldskon-
takterna på sätt som är befruktande på såväl universitet som omvärld. Arbets-
sättet framgår bl.a. av Mål och strategier för Uppsala universitet, ett dokument 

under 1999 och början av 2000, och som antogs av Konsistoriet i juni 2000.
De övergripande målen i avsnittet om samverkan med det omgivande sam-

hället är fyra: att (i) medverka till att universitetets forskningsresultat kommer 
till användning för utveckling av medborgarnas välfärd, näringsliv och offentlig 
förvaltning, att (ii) bidra till en samhällsutveckling som främjar bildning, mång-
fald och kritiskt tänkande, att (iii) tillföra universitetet kunskaper, erfarenheter 
och kompetens från externa organisationer, näringsliv, offentlig förvaltning och 
enskilda, samt (iv) att stödja utbildning och forskning i utvecklingsländerna. 
Dessa mål visar tydligt på samverkan som en dubbelriktad verksamhet: att 
både föra ut och föra in kunskaper och erfarenheter. Att utvecklingsländernas 
behov av stöd artikuleras redan i de övergripande målen skiljer Uppsala uni-
versitets måldokument från liknande aktstycken vid andra lärosäten, åtmins-
tone i Sverige.

Campus Uppsala
De övergripande målen konkretiseras i tio strategier, där ( ) är att utveckla 
Campus Uppsala till en dynamisk plats för samverkan mellan universitet och 

-
ka Hus disponerar norra delen och Uppsala kommun södra delen. Visionen 
för området växte fram i nära samverkan mellan Uppsala universitet, Sveri-
ges lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala kommun, speciellt under en lång 
rad veckovisa ”frukostklubbar” där Claes-Göran Granqvist, SLU:s dåvarande 
prorektor Johan Carlsten och kommunens planeringsdirektör Carl-Johan Eng-
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ström frukosterade och pratade om framtiden under angenäma former. Det 
hela mynnade ut i planer för en ny stadsdel med utrymme för forskning och 
industriell utveckling i en levande miljö med även bostäder för studenter och 
andra. En spännande del var en tävling där ett antal av Nordens ledande arki-
tekter presenterade sina visioner.

För närvarande är planerna vilande, och under 2005 har istället möjligheterna 
att utveckla Fyrislundsområdet kommit i förgrunden. Men Campus Uppsala-

stadsdel för kunskapsbaserad verksamhet. Det förtjänar kanske att påpekas att 
vårt universitet – förutom att vara internationellt och en del av världen – även 
är ett ”lokalt” universitet i Uppsala kommun, Uppsala län och Mälardalen.

Företagande och entreprenörskap
Strategi ( ) för samverkan går ut på att med hjälp av universitetets utveck-

potential. Detta diskuteras mera i detalj nedan. Strategi (3), med klar koppling 
till ( ), är att stimulera anställda och studenter till ”entreprenörstänkande” som 
kan leda till att nya företag etableras, dvs. att se till att universitetet utvecklas 

-
ningsledare med stora externa anslag även kan sprida sig till att omfatta tankar 
och handlingar som mynnar ut i nya företag. 

Under Bo Sundqvists rektorat har en rad åtgärder vidtagits för att stärka 
entreprenörskapet. Exempelvis har Uppsala universitet, tillsammans med SLU 
och regionens näringsliv, utvecklat ett Centrum för entreprenörskap och före-
tagsutveckling (CEF) som bland annat ansvarar för att studenter vid Uppsalas 
båda universitet får lära sig nyföretagandets teori och praktik. CEF tillkom un-
der Stig Strömholms rektorat redan våren 1996, men har under Bo Sundqvists 
tid kommit att utvecklas och stärkas ytterligare. Ett annat tydligt avtryck av 
entreprenörskapstanken är den nyinrättade ”Anders Wall-professuren” inriktad 
mot entreprenörskap – dess möjligheter och risker. 

Att stimulera till nyföretagande är självklart angeläget, och vi som står bak-
om denna artikel vet av egen erfarenhet att ”företagens vänner” är talrika och 
mångskiftande. Entreprenörskap testar gränser såväl kunskapsmässigt som or-
ganisatoriskt, och en balans mellan mångfald och klarhet är inte alltid given. 
En viktig utveckling har skett under det nu avslutade rektoratet, och denna 
bör ses som en plattform för att stärka den akademiske entreprenören som en 
stimulerande – men inte alltid lätthanterlig – aktör i gränsytan mellan akademi 
och industri. 
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Andra strategier
De övriga strategierna omfattar, i sammanfattning, ( ) att informera medbor-
garna om hur utbildnings- och forskningsuppdraget uppfyllts, ( ) att det skall 
vara meriterande för forskare och andra att inom sitt kompetensområde sam-
verka med det omgivande samhället, ( ) att utveckla och stödja universitetets 
kulturutbud, ( ) att utveckla och stärka kontakterna med universitetets alum-
ner, (8) att skapa goda kontakter med skolan, ( ) att tillhandahålla aktuell och 
målgruppsanpassad information om utbildning och forskning på webbsidor 
och ( ) att utveckla universitetet som en bas för partnerskap med utveck-

år, och universitetets hemsida har en direkt ingång där man bland annat kan 
få tillgång till en alumndatabas. Och att samverkan med utvecklingsländerna 
nämns på sista plats innebär ingalunda att denna haft minst betydelse under de 
år som denna bok behandlar – varken för Uppsala universitet i allmänhet eller 
för dess rektor.

Universitetets holdingbolag växer fram
Uppsala universitets utveckling AB, eller UUAB som det sedermera kom att 
förkortas, kom till som en direkt följd av den ekonomiska kris som Sverige 
upplevde i början av 1990-talet. Kommersialisering baserad på forskning skulle 
öka, och ett hinder var att svenska universitet och högskolor inte får använda 
sina medel för affärsverksamhet. Detta löstes genom att man inrättade hol-
dingbolag som juridiskt var fristående från myndigheten. Under 1995 frigjorde 
utbildningsdepartementet 64 Mkr som fördelades på elva nybildade holding-

endast 6,4% av den miljard Teknikbrostiftelserna fått som bas när de strax 
innan instiftats av Näringsdepartementet.

Av UUAB:s bolagsordning framgår att ”föremål för bolagets verksamhet 
skall vara att äga, försälja och förvalta aktier och andelar i hel- eller delägda 
projekt- och tjänstebolag, vars syfte skall vara att bedriva forsknings- och ut-
vecklingsarbete syftande till kommersiell exploatering av projekt och kunska-
per framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid Uppsala uni-
versitet, samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet”.

Under åren 1995–1997 hade UUAB ingen egen aktivitet men användes bland 
annat för att starta Forskarpatent. Lärarundantaget i den svenska patentlagen 
gör att varje forskare själv äger alla resultat men innebär också att forskaren 
själv måste bära alla patentkostnader. Forskarpatent kunde ta kostnaden och 
dela vinsten med forskaren.

Vid årsskiftet 1997–98 beslöt regeringen överföra ägaransvaret för holding-
bolagen på respektive universitet. Per Uhlén, då verksam som verkställande 
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direktör vid Anders Diös, blev UUAB:s första ”riktiga” ordförande. Övriga le-
damöter var universitetsdirektör Johnny Andersson, professor Arne Johansson, 
professor Claes-Göran Granqvist, direktör Evert Wallström från Conpharm 
samt Teknikbrostiftelsens verkställande direktör Nils Ingvar Olsson.

Ett av den nya styrelsens första beslut blev att överta samtliga aktier i In-
stitutet för personal- och företagsutveckling, IPF. Det var ett bolag som hade 
startats redan i mitten av 1980-talet vid Pedagogiska institutionen av Magnus 
Söderström, som senare skulle bli Växjö universitets förste rektor. Ett avtal 
med Teknikbrostiftelsen om ett driftstöd på 4 Mkr per år i tre år gjorde att 
man under hösten 1998 kunde rekrytera en heltidsarbetande verkställande di-
rektör till UUAB. Ett annat viktigt steg togs när riskkapitalbolaget Innoventus 
bildades 1999 tillsammans med 6:e AP-fonden. Till bolaget knöts senare en 
fond på drygt 300 Mkr. Under 1999 startades också företagsinkubatorn Upp-
sala Innovation Centre och året därpå övertog UUAB ansvaret för universi-
tetets organisation för näringslivskontakt. I och med detta hade man lagt en 
bra strukturell grund till ett väl fungerande innovationssystem i anslutning till 
universitetet.

Finansiering av UUAB
Under år 2000 medverkade UUAB till starten av sex nya projektbolag. Man 
påbörjade också uppdraget att göra om universitetets centrum för positron-

-
plicerat, och först under våren 2002 kunde man offentliggöra att företaget 
Uppsala Imanet etablerats med engelska Amersham som 75-procentig ägare. 
Det krävdes sexton avtal för att reglera gränssnitten mellan det nya bolaget, 
universitetet, landstinget och UUAB. I avtalen förband sig Amersham till bety-
dande investeringar. Våren 2004 köptes hela Amersham, och därmed Uppsala 
Imanet, av General Electric.

I samarbete med Vinnova startades också projektet Uppsala Bio med syfte
att stärka Uppsalas bioteknikföretag. Ekonomin gick nu på högvarv, och våren 
2001 startades hela nio nya bolag innan IT-bubblan sprack och terrorattacken i 
USA inträffade. Världsekonomin tvärstannade. UUAB kom att påverkas kraf-

försöka att få de mest livskraftiga att överleva.
Efter diskussion med universitetet beslöt styrelsen i slutet av 2003 att i för-

tid utnyttja UUAB:s värde i Uppsala Imanet för att åter få fart på verksam-
heten. Efter en intern affär med Akademiförvaltningen bidrog därför UUAB 
till det årets överskott med nästan 40 Mkr, vilket motsvarade ungefär 90% av 

tidningen Uppsala Innovation började ges ut. Flödet av nya idéer sköt åter fart. 
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i cirka hundra nya idéer per år. Drygt tjugo av dessa skyddas med patent, och 
av internationell statistik lär man sig att högst en av idéerna kommer att leda 

vid Uppsala universitetet är antalet idéer på god internationell nivå, speciellt 
-

temet”.

Forskarpatent och Näringslivskontakt
Forskarpatent fokuserar idag med universitetets hjälp på en mycket uppskat-
tad patentrådgivning. Denna verksamhet blir allt viktigare även ur universite-
tets egen synvinkel då allt mer komplicerade forskningssamarbeten över na-
tionsgränser och mellan universitet och högskolor gör att universitetet i högre 
grad måste kunna bevaka och förstå frågor kring patent. Uppsala universitets 
näringslivskontakt AB är numera en projektledningsorganisation för strategiska 
samforskningsprojekt med grupperingar av företag. Uppsala Innovation Center 
bedöms som en av Sveriges bästa företagskuvöser. Verksamheterna är samlo-
kaliserade i Uppsala Science Park. Flera av UUAB:s projektbolag står på trös-

över att den kapitalisering och det driftstöd som alla statliga utredningar under 
2000-talet entydigt visat på behövs ändå har uteblivit. Idag drivs UUAB helt 
med egna intjänade pengar.

Sju år av full verksamhet har visat att UUAB är ett kraftfullt verktyg i 
gränsytan mellan forskning och företag. Sammantaget har bolaget medverkat 
till starten av över fyrtio bolag. Ett trettiotal av dem lever idag, varav tio är i ex-
pansionsfas. Bolagen har tillsammans attraherat mer än en halv miljard kronor 
till Uppsala, och universitetets inkomster till följd av verksamheten är större 
än UUAB:s totala driftkostnad. Innovationsverksamheten vid Uppsala univer-
sitet är på väg upp, och medvetenheten om behovet av patentskydd ökar. För 
att förbli ett internationellt framgångsrikt universitet idag och imorgon krävs 
ett väl fungerande innovationsstöd som komplement till en utomordentlig 
forskning.



Planscher I

Karta över Uppsala universitets lokalinnehav 2006 med undantag av lokaler för klinisk 
verksamhet. De byggnader som ingick i Projektplan 1996 som nybyggnad eller om-
byggnad har markerats med rött. 



II Ledarskap i förändring

-
klart 2000, invigt 2001. Ansvarig arkitekt Margaretha Nilsson, Tema arkitekter, Upp-
sala.



Planscher III

Engelska parken. Humanistiskt centrum, invigt 2004. Entré och trapphus från norr.



IV Ledarskap i förändring

Engelska parken. Humanistiskt centrum. Hus 1, gamla Philologicum. 



Planscher V

Karin Boyebiblioteket, interiör.

Karin Boyebiblioteket med spiraltrappan ritad av White arkitekter, Stockholm. Ansva-
rig arkitekt Bengt Svensson.



VI Ledarskap i förändring

Universitetets aula i festskrud. Rektor håller sitt välkomsttal vid doktorspromotionen 
23 januari 2004.



Planscher VII



VIII Ledarskap i förändring

Konsistoriets nya sammanträdesrum i universitetshuset (gamla lärosal V). I fonden 
Peter Fries målning Listening, no. 6. På högra väggen vävd tapet, donation från Kjell 
och Märta Beijers stiftelse.



Planscher IX



X Ledarskap i förändring

Augsburgska konstskåpet i Museum Gustavianum.



Planscher XI

Lars Jonsson, Storlommar, 1999. Akvarell på papper, 75 x 104 cm (UU 2645). 
Inköpt av Uppsala universitet direkt av konstnären.

Bruno Liljefors, Örnar jagande hare, 1913. Olja på duk, 200 x 275 cm (UU 2803). 
Inköpt av Uppsala universitet 2005.



XII Ledarskap i förändring

2005 års Dag Hammarskjöldföreläsare Hans Blix efter mottagandet av medaljen i aulan 
19 september 2005. T.v. ordföranden i Dag Hammarskjölds minnesfond ambassadör 
Lars Anell.

Det dansanta rektorsparet. Marie och Bo Sundqvist vid promotionsbal i Rikssalen på 
Uppsala slott 2 juni 2006.



Planscher XIII

Ämneskolleger. Rektor med nobelpristagaren i fysik år 2003 Vitaly L. Ginzburg.

Nobelpristagarbesök i Uppsala 13 december. Ekonomipristagaren år 2005 Robert J. 
Aumann ikläder sig genast universitetsslipsen som han fått i gåva av rektor.



XIV Ledarskap i förändring

Rektor med hedersgästerna kung Carl Gustaf och drottning Silvia informeras av akade-
miintendent Per Ström inför OD:s jubileumskonsert i aulan 30 oktober 2003.

Rektor med 2003 års Dag Hammarskjöldföreläsare Dr. Mamphela Ramphele 29 sep-
tember 2003.



Planscher XV

I sitt eget hus Musicum repeterar universitetets äldsta orkester Kungl. Akademiska 
Kapellet under director musices Stefan Karpes ledning. Kapellet har under de senaste 
åren alltmera omvandlats till en ”studenternas orkester”.

Uppsala University Jazz Orchestra, nytillskottet bland universitetets ensembler, grun-
dades 2004 med Ulf Johansson Werre som konstnärlig ledare. Tillsammans spänner 
kapellet och jazzorkestern över nära 400 år av universitetets musikliv.



XVI Ledarskap i förändring

Välkommen! Rektor Bo Sundqvist hälsar sin utnämnde efterträdare Anders Hallberg 
välkommen till promotionsbanketten på Uppsala slott 2 juni 2006.



Ludvig Larsson

Rektor och Uppsala studentkår

UPPSALA ÄR DET EN SJÄLVKLARHET att rektor väljs av universitetets per-
sonal och studenter. Därför måste den som aspirerar på rektorsämbetet för-
stå studenternas förutsättningar och vinna deras stöd. Bo Sundqvist fann det 

underlaget inte bara i ett utan i två rektorsval.
Studenternas stöd för Bo Sundqvist under rektorsperioden i form av Upp-

sala studentkår och nationerna var oftast stort. Det betyder inte att studenterna 
och Uppsala universitets rektor för den skull alltid var såta vänner, men rektor 

-
tets verksamhet. Ett universitet har en unik tillgång i att de som tar del av verk-
samheten är särdeles drivna, begåvade och engagerade. En akademisk ledare av 
Bo Sundqvists snitt låter naturligtvis inte en sådan tillgång gå till spillo.

Sundqvist som rektor. Det beror till dels på att statsmakten har stärkt studen-

och beslutande organ där frågor som berör studenter behandlas. Det har öpp-
nat nya möjligheter till dialog och framsteg i verksamheten, och det gör med 
all säkerhet Uppsala universitet till ett bättre lärosäte. Samtidigt ställer det 

Naturligtvis är det också avgörande att hela universitetsorganisationen, från 
den enskilde läraren till rektor, inser att studenternas medverkan skapar stora 

representanter som vittnar om universitetsföreträdare som i bästa fall behand-
lar studenternas närvaro vid mötesborden som ett pittoreskt inslag.

Bo Sundqvist lät sig inte nöja med att enbart uppfylla de formella kraven på 
-

vis när det gäller förutsättningslösa diskussioner av lite mer visionär karaktär. 
Rektor såg därför till att använda andra arenor för dialog mellan universitetets 
aktörer. I Akademiska senaten dryftades frågor av mer långsiktig eller struk-
turellt djupgående beskaffenhet. Det handlade exempelvis om Uppsala uni-
versitets framtida inriktning eller problem med diskriminering och bristande 
jämlikhet. Studentsamverkansgruppen fyllde en liknande funktion, men om-
fattade en lite mer begränsad skara företrädare för studentkårerna, nationerna 
och universitetet. Där kunde något mer dagsaktuella frågor behandlas med 
stort utrymme för uppriktig och konstruktiv kritik.

I
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Den akuta bostadsbristen i Uppsala har varit universitetets ständiga och 
ovälkomna följeslagare under många år. Avsaknaden av ett vettigt, prisvärt bo-
ende för den som vill förverkliga sina drömmar i Uppsala är förstås både kata-
strofal för den enskilde studenten och hämmande för universitetets utveckling. 
2001 satte Uppsala studentkår ner foten i bostadsfrågan. Så länge nya studenter 

utbildningsplatser vid Uppsala universitet. Den politiken föll inte i särskilt god 
jord hos universitetsledningen, milt sagt. Icke desto mindre blev den Uppsala 

-
ringen och sedan i utbildningsdepartementets tilldelning av nya platser. Upp-
sala universitet började de också föra en aktiv bostadspolitik genom att initiera 
och driva på nya bostadsprojekt exempelvis vid Ekonomikum. Universitetet 
drog dessutom sitt strå till stacken genom att i Akademiförvaltningens regi låta 
bygga studentbostäder i området Lilla Sunnersta.

även andra konsekvenser. Den skicklige taktikern Bo Sundqvist såg möjlighe-
ten att använda bostadsproblematiken som ett argument för att föra in Uppsala 
universitet på en ny, något kontroversiell väg. Istället för att fortsätta vara en 
del av den kraftiga utbyggnad av högskolan som pågick skulle Uppsala univer-
sitet inrikta sig på att bli ett universitet för avancerade studier och forskning. 
Den strategin passade också som hand i handske med den så kallade Bologna-
processen, en harmonisering av den europeiska högre utbildningen, där grund-
utbildningen delas upp i en grundläggande och en avancerad nivå. Tanken var 
att Uppsala fortfarande skulle vara ett bredduniversitet utan att för den skull 
till varje pris försöka locka till sig stora skaror studenter på grundnivån. Istället 

grundutbildning av utmärkt kvalitet. På så vis skulle studenter söka sig till 
Uppsala efter att ha slutfört den grundläggande nivån vid ett annat lärosäte 

av studentkårerna och vann så småningom gillande i konsistoriets strategiska 
beslut.

Som en följd av Tham-reformen 1998, uppkallad efter dåvarande utbild-
ningsministern Carl Tham, ändrades förutsättningarna för forskarutbildningen 
drastiskt. Symptomatiskt för den svenska forskarutbildningen vid den tiden 

och att doktoranden skulle garanteras stöd och handledning i sin utbildning. 
Förhoppningen var att få ner de oacceptabelt långa studietiderna till fyra år. 

handledning men var ändå skeptiska till reformen, inte minst på grund av att 
den ledde till att antalet utbildningsplatser på forskarutbildningen minskade 
kraftigt i många ämnen.

Förändringarna hade långt ifrån satt sig när forskarutbildningen åter hamna-
de i hetluften på grund av Bolognaprocessen. I den kommande examensstruk-
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turen föreslogs forskarutbildningen bli tre år istället för fyra. Studentkåren och 
många andra avvisade helt och hållet tanken att förkorta forskarutbildningen, 
främst för att inte äventyra utbildningens kvalitet. Universitetsledningen och 
rektor ställde sig däremot försiktigt positiva till en förkortning, vilket föran-
ledde diskussioner om forskarutbildningen, som var intensivare än på länge 
mellan studentkåren och universitetet.

En följetong i den svenska universitetspolitiken är frågan om kårobligato-
riet. I Uppsala tycks den dessutom leva ett alldeles eget liv, ofta med helt 
andra infallsvinklar än vid andra lärosäten. Kanske är det så att studentrörelsen, 
staden och universitetet lever i symbios här på ett helt annat sätt än på andra 
håll. Uppsala är och har alltid varit beroende av, på gränsen till liktydigt med, 
universitetet och studenterna. Samtidigt är universitetets styrka och attrak-
tionskraft tätt sammanlänkad med ett rikt och livaktigt kår- och nationsliv. 
Kanske beror den upsaliensiska synen på kårobligatoriet helt enkelt på att det 
på svensk botten uppfanns i Uppsala. Oberoende av vilket blev frågan brän-

omedelbart förpassa studenternas obligatoriska medlemskap i studentkårer 
och nationer till historieböckerna.

I vanlig ordning när kårobligatoriet kommer på fråga mobiliserade student-
kåren, nationerna och universitetet sina debattstyrkor. Nationerna, inom ra-
men för Kuratorskonventet, landade till slut i ställningstagandet att obligatoriet 
måste bevaras för att verksamheten ska kunna fortleva, inte minst av skattetek-
niska skäl. Uppsala studentkår hade den sedan tidigare fastlagda ståndpunkten 
att obligatoriet är principiellt fel och därför bör avskaffas, om än med vissa re-

-
de, vilket i praktiken ledde till avsevärda avsteg från den principiella hållningen 
mot obligatoriet. Vid ett avskaffande av obligatoriet skulle studentkåren kunna 
dra stor nytta av att nationerna även fortsatt använder kårmedlemskap som ett 
villkor för att få delta i andra nationers aktiviteter. Då skulle nämligen kårens 
medlemsförluster kunna minimeras utan särskilt stora värvningskampanjer. 
Detta i kombination med att relationerna mellan studentkåren och nationerna 
vid den här tiden var särdeles goda gjorde att Uppsala studentkår även krävde 
garantier för nationernas fortlevnad för att acceptera ett avskaffande.

Universitetet tog tydlig ställning för ett bevarat obligatorium. Tillsammans 
med kårens och nationernas febrila aktivitet blev det samlade påverkansarbe-
tet från Uppsalas sida massivt, om än med olika angreppsvinklar. Följdriktigt 
var det också riksdagens uppsalabänk som avgjorde att kårobligatoriet förblev 
oförändrat ytterligare en tid.

Ibland hamnade studentkåren och rektor på direkt kollisionskurs. Under 
Bo Sundqvist blev frågan om att införa utbildningsavgifter i Sverige en källa 
till mycken tandagnisslan från Uppsala studentkår. Grundbulten i den svenska 
högskolepolitiken var en avgiftsfri högre utbildning för alla. Efter att staten 
hade urholkat resurserna till högskolan under många år började landets rekto-
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den simpla lösningen att låta studenterna ta smällen för statens tillkortakom-
manden. Bo Sundqvist gick i samma fälla.

Uppsala studentkår förde en massiv kampanj i debatter och media mot rek-
tors propåer om att avgiftsbelägga universitetsstudierna. Studentkåren var väl 
medveten om att rektor inte hade särskilt stort stöd för avgifter i de egna 
leden. Därför såg man till att göra vidare kretsar i universitetsorganisationen 
uppmärksamma på vad som var i görningen. Man hävdade att utbildningsav-
gifter vore ett brott mot grundsynen på högre utbildning, och man varnade för 
att det mödosamma arbete som hade lagts ned under årtionden på att bredda 
rekryteringen och öka internationaliseringen av Uppsala universitet skulle slås 
i spillror. Det måste erkännas att diskussionen om utbildningsavgifter gjorde 
relationen mellan studentkåren och rektor ganska frostig från tid till annan.

Uppsala universitet uppfattas av många som ett akademiskt Olympen, till-
gängligt endast för de utvalda. För ett modernt och progressivt lärosäte är det 

-
sitet för att öppna akademin för alla som vill och kan. Bo Sundqvist har haft en 
avgörande betydelse för Uppsala universitets snabba utveckling mot ett öppet 
universitet. Från att ha varit en mera sluten värld har universitetet blivit ett av 
landets mest progressiva och radikala lärosäten i arbetet med att bredda rekry-
teringen till akademin. Exemplen på konkreta åtgärder är många. De sträcker 
sig från studentambassadörsprojekt och språkverkstad till positiv särbehand-

högskolevärlden.
Statsmaktens ambition att ge lärosätena verktyg att skapa vägar för nya grup-

per in i akademin var tydlig. Regelverket var däremot diffust och motsägelse-
fullt. Det hindrade inte Juridiska institutionen och universitetsledningen från 
att djärvt ge sig in på minerad politisk mark, nämligen ett försök med positiv 
särbehandling. Man avsatte en tiondel av platserna på den prestigefyllda jurist-
utbildningen till studenter med utländsk bakgrund. Modellen stötte på patrull 
i rättssystemet och försöksperioden förlängdes inte. Försöket var kanske inte 
den mest avgörande insatsen för att bredda rekryteringen till Uppsala universi-
tet. Det visade däremot på en kraft att gå från vackra ord till konkret och inte 

klarar att uppbåda när det gäller att öppna akademin.
Studenternas stöd gjorde att Bo Sundqvist valdes och omvaldes till Uppsala 

universitets rektor. Skälet till det var enkelt. Vi strävade mot samma mål, att 
göra Uppsala universitet till ett bättre lärosäte för alla. Även när åsikterna om 
hur det skulle uppnås var olika, fanns det alltid ömsesidigt förtroende och re-
spekt i vårt arbete. Studenterna kommer att minnas Bo Sundqvist som rektor 
för att han ville och vågade, utan att han för den skull tappade sitt norrländska 
lugn och sin mänskliga värme. Det är med ett visst vemod som vi nu ser hans 
rektorskapitel i Uppsala universitets historia avrundas.
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Leif Lewin

Humaniora och samhällsvetenskap
vid millennieskiftet1

En ny värld
N NY VÄRLD mötte oss vid millennieskiftet. Nya vindar blåste in över 
vårt land och blandades med den svenska granens susning, vid vars rot 
vårt bo var fästat. Sverige öppnade sina gränser för invandrarna. Nya re-

-
ende på kön, ras, religion och sexuell läggning blev det nya honnörsordet. Från 
att ha varit ett av Europas mest homogena länder förvandlades Sverige på några 
årtionden till ett av de mest mångkulturella.

Det kalla kriget tog slut men efterträddes till mångas besvikelse och någras 
-

balisering. Ett imperium störtade i Östeuropa men ett nytt växte upp i Väst-
europa. Men den nya Europeiska Unionen uppfattades av många av Europas 
väljare som alltför avlägsen från människors vardag och kontroll. Partierna bör-
jade tappa greppet om sina väljare, valdeltagandet sjönk, politikermisstroendet 
ökade. Paradoxalt förblev dock tilltron större än någonsin till det demokratiska 
system, vars företrädare medborgare misstrodde.

Välfärdssjukdomar drabbade oss. Människor blev ”utbrända” och sjukskriv-
ningstalen blev ett hot mot fortsatt ekonomiskt välstånd. Hur klarade män-
niskor av att hela tiden vara ”on line” med hjälp av datorer och mobiler? En 
strukturell arbetslöshet återkom på en nivå, som tidigare inte accepterats. Den 
medicinska forskningens framsteg ställde oss inför nya etiska problem. Svälten 
hade sedan länge övervunnits men efterträddes nu av en internationell fetma-
epidemi, som visade på en kris för vår livsstil.

Hur skulle man rätt tolka och förstå denna nya värld? Det var utmaningen 
för humaniora och samhällsvetenskap. Fakulteterna var, som vanligt, våra ten-
takler mot omgivningen. Tack vare den geniala matrisorganisation, som ligger 
till grund för universitetsidén, har universiteten överlevt i tusen år medan de 

-
produktion oberoende av makten. På raderna i matrisen uppträder makten i de 
olika samhällssektorerna: makten över militären, över jordbruket, över utbild-
ningen, över sjukvården, över välfärden. I kolumnerna, fria från maktens rader, 

-
1 Jag tackar dekanerna Sven-Erik Brodd, Maarit Jänterä-Jareborg, Margaretha Fahlgren, Anna 
Sågvall Hein och Jan Södersten, kanslichefen Bengt Gustafsson samt utbildningsledaren Ewa 
Hjertsén för underlag till denna artikel.

E
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cinska, naturvetenskapliga, humanistiska aspekter etc. Dessa kunskapskatego-
rier har växlat både till innehåll och storlek men i princip har de blivit intakta. 
Vad som är sant, vad som är rätt, vad som är vackert är de eviga frågor, som i 
varje tid får sin tillämpning och konkretion inom universitetsforskningen. Fa-
kulteterna upprätthöll en intellektuell beredskap som nu kom väl till pass när 
det gällde att också förklara världen efter 1989.

En ny ledningsorganisation
Mot denna bakgrund väckte den nye rektorn Bo Sundqvist oro, när han pre-
senterade sina tankar om en ny ledningsorganisation för Uppsala universitet. 
Skulle fakulteterna avskaffas? Det låg i tiden. De progressiva hämtade fashiona-
bla idéer från det uppmärksammade arbetet The New Production of Knowledge 
(1994); ”mode II” hette den styrningsmodell på allas läppar, som skulle ersätta 
den medeltida ordningen. I Uppsala utsåg rektor först ett antal handplockade 
”vicerektorer” med ansvar för skilda funktioner vid universitetet. Efter kri-
tik ändrades detta efter ett par år och vicerektorerna blev istället valda av 
fakulteterna och chefer för tre ”vetenskapsområden” (grupper av fakulteter), 
medan de gamla vicerektorerna förvandlades till ”rektorsråd”. En ”senat” kom-
pletterade ledningsorganisationen. Den nye rektorns ambition visade sig också 
genom att en fond, som kom att uppgå till 30 miljoner kronor, byggdes upp 
och ställdes till rektors förfogande för ”strategiska satsningar”.

Många var som sagt oroliga för att detta betydde slutet för fakulteterna. Fa-
kulteternas företrädare kände sig förbigångna. I en återblickande intervju efter 
sju månader som universitetets rektor förklarade sig Bo Sundqvist mycket nöjd 
med samarbetet med de fyra vicerektorerna (som sedan blev rektorsråd). ”Vad 

-
nerna, fakulteter och institutioner” (Universen 1/98).

Samtidigt måste jag medge att det verkligen var nödvändigt att göra nå-
got åt det gamla kollegiala systemet, symboliserat av ett föga handlingskraftigt 
dekanmöte. Jag hade själv suttit där i många år och bevittnat inbördeskriget 
inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga lägret. Efter sammanträdenas slut 
satt de tunga fakulteterna, d.v.s. medicinarna och naturvetarna, lugnt kvar och 
gjorde upp tillsammans med förvaltningschefen, medan den tjattrande klassen 
av mera lättviktiga dekaner spreds för vinden. Så åtminstone från ren intres-
sesynpunkt var det nödvändigt för humanister och samhällsvetare att få till 
stånd en förändring. ”Samhällsvetarna kritiserar mina argument men kommer 
trots det till samma slutsats som jag”, noterade en förbryllad rektor (UNT den 
18 juni 1998).

Detta är inte rätta platsen att diskutera alternativ till den ledningsorgani-

-
terna och konsistoriet hade varit möjlig att undvika med en annan styrmodell. 
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Att arbetet blev mera tungrott och rollfördelningen rektor-vicerektor-deka-
nus-prefekt många gånger oklar går nog inte att förneka. Det drabbade inte 
alla fakulteter, naturvetarna t.ex. inte alls genom att de bara kunde döpa om 
sin fakultetsnämnd till områdesnämnd. Men för humanioras och samhällsve-
tenskapens fem (ursprungligen sex) fakultetsnämnder blev den existentiella 
frågan påtaglig, utförligt dryftad i en kommitté om hur vi skulle ha det. Men 
fakultetsbegreppet var heligt för oss, dessutom författningsbundet för många 
viktiga funktioner såsom forskarutbildningen. Humanister och samhällsvetare 

och fakultetsnämnder som beslutsorgan. Fakulteterna var ju våra glasögon mot 
världen och vår garanti för oberoende kunskap.

En mångfasetterad forskning
Nu lever nog fakulteternas lärare ganska opåverkade av ledningsorganisationen 
(bortsett från uttaxeringen till den strategiska fonden). För varje vetenskaps-
område rörde det sig om en verksamhet i miljardklassen. Storleken på hum-
samfakulteternas anslag för forskning och för grundutbildning framgår av tabell 
2 ovan (kostnader tkr). Samhällsvetarna står ensamma för ungefär hälften av 

är småfakulteter.

-
terade forskning. Jag kommer särskilt att nämna discipliner där vi förnyade oss 
i ljuset av den nya världsordningen. Av ovan angivna forskningsideologiska skäl 
gör jag det i den hävdvunna fakultetsordningen.

Teologiska fakulteten under dekanerna Carl Reinhold Bråkenhielm och Sven-
Erik Brodd höjde blicken ovanför den kristna dogmatiken och den svenska 
kyrkans problem. Islam var den nya världsreligionen på marsch och vi inrät-
tade en Nathan Söderbloms professur i jämförande religionsvetenskap; sedan 
den gamle ärkebiskopens dagar hade vi stolta forskningstraditioner att knyta 
an till på detta fält. Moderna livsåskådningsfrågor uppmärksammades. I stora 
projekt om välfärd, hälsa och religion kunde man konstatera, att den så kall-

Tabell 1. Hum-samfakulteternas anslag, forskning och grundutbildning, tkr.

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Teol 55 091 59 670 57 454 55 259 53 203 54 477
Jur 78 722 75 279 76 742 87 277 90 295 93 327

161 596 173 671 185 318 192 453 213 487 226 566
Språk 158 552 163 992 161 957 162 235 164 372 174 812
Sam 427 151 449 010 445 606 466 255 543 701 553 712

Totalt 881 112 921 622 927 077 963 479 1 065 058 1 102 893
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lade moderniseringsskolan högg i sten. Det var inte så att religionen avklingade, 

en allt starkare ställning. Den islamiska väckelsen gjorde inte halt inför det 
växande välståndet. Endast i Sverige tycktes teorin stämma. Här, konstaterade 
forskarna, trodde vi mindre men mådde bättre.

Under dekanerna Åke Saldeen och Maarit Jänterä-Jareborg utvecklade juri-
diska fakulteten 
att vi som medlemmar i Europeiska Unionen måste anpassa hela vårt rättssys-
tem till kontinentaleuropeiska traditioner. Fokus i fakultetens forskning låg på 
de civilrättsliga disciplinerna, medan man inte kunde återbesätta professuren i 
konstitutionell rätt. Det var naturligtvis djupt bekymmersamt i en tid, när en 
ny grundlagsutredning tillsatts. Inom internationell rätt inleddes ett fruktbart 
samarbete med de samhällsvetenskapliga institutionerna vid Gamla Torget. 

-
rad professur i konstitutionell rätt, jfr den av Ericsson sponsrade Anna Lindhs 
professur vid Harvard University. Ända fram nådde vi däremot beträffande en 

delad mellan juridiska och medicinska fakulteterna och därigenom en efter-
trycklig dementi av vanföreställningen att fakultetsöverskridande samarbete 
inte skulle vara möjligt. Det var inte bara den medicinska forskningens ge-
nombrott, som aktualiserade de rättsliga aspekterna. Också klassiska medi-
cinsk-juridiska problemställningar motiverade denna professur såsom frågor 
om sjukvårdspersonalens åligganden, patienträttigheter och ansvars- och er-
sättningsfrågor.

 fakulteten under dekanus Margaretha Fahlgren hade sin 
tonvikt vid stora ämnen som historia, arkeologi och litteraturvetenskap men 
drev också tvärvetenskapliga projekt som ”Samtidskritik och kulturanalys” 

-
made projekt var ”Att konstruera bronsåldern”, ”Ungdomskultur i Sverige un-
der 1960- och 1970-talen” samt musikdramatik för barn och ungdom.

Ett centrum för genusvetenskap startade 2003 med dekanus själv som pro-
fessor och chef. Idén var återigen det gränsöverskridande mötet, varvid den 
heta linjen som bekant går mellan så kallade biologister och dem som uppfat-
tar könet som en social konstruktion. I båda lägren fanns företrädare som över 
huvud taget inte ville prata med varandra. Vid Uppsala universitet var en sådan 
inställning oacceptabel. Den fria debatten och den öppna kritiken har alltid 
varit vår styrka och är forskningens själva livsluft. Värdet av också en biolo-
gisk ansats blev uppenbar för konstruktivisterna, när genusforskare från den 
medicinska fakulteten visade på hur olika män och kvinnor behandlades inom 
sjukvården. Ett fruktbart samarbete tog sin början.

Margaretha Fahlgren ledde också det arbete, som ledde till att historisk-

språkvetarna i Engelska parken, varvid ett stort humanistiskt campus inrätta-
des. Genom ett program ”Forum for Advanced Studies in Arts, Languages and 
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Theology” (SALT) främjades tvärvetenskaplig forskning, forskarutbildning och 
internationalisering vid de tre fakulteterna.

Språkvetenskapliga fakulteten under dekanerna Rolf Lundén och Anna Såg-
vall Hein kunde troligen uppvisa landets rikaste språkvetenskapliga kompe-
tens men de många institutionerna fördes med Anna Sågvall Heins mjuka men 
bestämda handlag samman i fyra: engelska, nordiska språk, moderna språk och 

-
tive tre professurer. Under Europeiska språkåret 2001 anordnade fakulteten 
en konferens Till språkets lov – ut dicitur med deltagande av bl.a. drottningen. 

bestämt den i semitiska språk; sammanställt med teologernas islamprofessur 
visade det på vetenskapsområdets höga kompetens rörande arabvärlden, något 
som också kom till uttryck i det internationella jubileumssymposium som an-
ordnades i samband med högtidlighållandet. Att kombinera språk med kultur- 
och samhällsfrågor blev en ledstjärna i förnyelsearbetet som t.ex. när profes-
suren i indologi ersattes av en professur i Sydasiens språk och kulturer.

Samhällsvetenskapliga fakulteten under dekanerna Outi Lundén och Jan Sö-
dersten har sin forskning förlagd till tre campusområden. Den envisa arbetslös-
heten studerades inom Ekonomikums internationellt erkända forskningsmiljö 
med tonvikt på offentlig ekonomi och arbetsmarknadsekonomi. Näringslivs-
omvandling och regional utveckling undersöktes i ett stort forskningsprogram. 
Välfärdspolitikens problem analyserades.

Vid institutionerna runt Gamla Torget samarbetade sex institutioner med 
Skytteanum som en moderkyrka i projekt om den nya politiska världsord-
ningen, demokratiseringen, Europeiska Unionen, globaliseringen, terrorismen 
och medborgarnas möjligheter till ansvarsutkrävande i samarbetsdemokratins 
och resultatpolitikens tidevarv.

mot slutet av perioden. En framgångsrik psykologisk forskning behandlade bl.a. 
utvecklingspsykologiska problemställningar. Neuropsykologisk forskning be-
drevs i samarbete med medicinska fakulteten. Mycket omtalat blev ett projekt 
som gjorde det möjligt för patienten att via internet behandla sig själv.

Granninstitutionen hushållsvetenskap tog sig an den globala fetmaepidemin 
i samarbete med Måltidsakademien och dess forskarskola. Dess bärande idé är 
att en måltid är något mera än mat och för att man skall förstå orsakerna till 
det okontrollerade födointaget måste en medicinsk-naturvetenskaplig analys 
av vad som händer med kroppen kompletteras med en humanistisk-samhälls-
vetenskaplig av vilka attityder vi utvecklar till ätandet.

Sociologerna ligger utanför dessa tre samhällsvetenskapliga campus och har 

har institutionen tre specialprofessurer: en om åldrandet, en om handikapp och 
en om genusforskning. Stor uppmärksamhet väckte den genusforskning, som 
bedrivs av professor Eva Lundgren. Efter ett TV-program våren 2005 haglade 
anklagelserna om forskningsfusk. Återigen rådde samma upphetsade stämning 
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i Uppsala som under det glada sextiotalets engagerade diskussioner och många 
av oss såg fram mot en offentlig debatt om saken, kanske i någon av universi-
tetshusets legendariska salar. Det visade sig emellertid mycket svårt att rekry-
tera diskussionsdeltagare och rektor uppdrog istället åt samhällsvetenskapliga 
fakultetens dekanus att tillkalla en granskningsgrupp. Den kom till slutsatsen 
att även om Eva Lundgren inte lyckats styrka sina uppseendeväckande teser 

att vilken man som helst kan bli kvinnomisshandlare – så kunde anklagelserna 
om forskningsfusk inte styrkas. Lundgren friades från dessa beskyllningar. En av 
granskningsgruppens ledamöter kritiserade även universitetet för att ha tillåtit 
Lundgren att bilda en egen enhet och därigenom ha isolerat sig från vetenskap-
lig kritik och det uppstod en diskussion om på vilken ledningsnivå det reella 
ansvaret för detta beslut låg.

En ny professur inrättades i informationsvetenskap. Föret var emellertid 
trögt i portgången. Forskningen tenderade att få en alltför teknisk karaktär 

naturvetenskapliga fakulteten. Den nya inriktningen av professuren blev mera 
distinkt samhällsvetenskaplig. Människans sätt att använda sin dator har ju 
inneburit något av en revolution både för den enskilde och samhällslivet.

Lärarutbildningen under nämndordföranden, sedermera dekanus, Mats The-
lander, blev ett av riksdagen prioriterat område. Det hörde i början av perio-
den till det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet men bröts 

att det var så litet, öppna eget; risken föreföll oss uppenbar att lärarutbildning-
en därigenom isolerades och förlorade tvärvetenskapliga kontakter. Under den 
tid utbildningen hörde till hum-sam genomfördes stora omfördelningar av fa-
kultetsanslagen till förmån för lärarutbildningen. Områdesnämnden förde över 

dementi så gott som någon på belackarnas beskyllning att fakulteterna aldrig 
kunde förmås att gå med på några omprioriteringar.

En speciell fråga för lärarutbildningen var relationen till Pedagogiska insti-
tutionen. När nu lärarutbildningens forskning på detta sätt höll på att byggas 
upp, fanns det då inte risk, frågade vi oss, för splittring i två pedagogiska insti-
tutioner? Frågan om samordning och samlokalisering och kanske rent av sam-
manslagning mellan dessa båda institutioner var faktiskt det första ärende som 
Bo Sundqvist tog upp med mig sedan jag blivit vicerektor. Men det skulle visa 
sig vara en fråga av ovanlig seghet och laddning. När jag avgick efter sex år, stod 
den fortfarande olöst på dagordningen.

Så kunde vi glädja oss åt en rik och varierad forskning. Men ett strukturellt 
problem gjorde sig allt mera gällande. Som Li Bennich-Björkman påpekat i 
sin prisbelönta undersökning Has academic freedom survived? (2004) hotades 
kreativiteten och originaliteten i den svenska universitetsforskningen av ett 

-
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Professorernas och andra forskares vardag kom att präglas av det så kallade an-
sökningseländet: ett ständigt ansökningsskrivande med en avslagsprocent som i 
många fall uppgick till 90 procent med påföljande frustration i forskarvärlden. 

opportunism, kortsiktighet och konformism bland forskarna. Och gick inte 
tiden åt till att skriva ansökningar, ägnades den åt att bedöma ansökningar. En 

jämn utsmetning av forskningsresurserna till alla högskolor i landet genom att 
låta prioriteringarna ske i forskningsrådet i stället för i riksdagen ledde med 
andra ord till att grundläggande akademiska värden offrades.

Med välbehag lyssnade vi därför till Bo Sundqvists återkommande praeterea
censeo vid de akademiska högtidligheterna i universitetets aula, att fakultets-
anslagen borde öka. Den nye utbildningsministern Leif Pagrotskys försök att 
göra just detta missade själva grundproblemet genom att dra i gång ännu en våg 
av ansökningar om centralt placerade pengar, med naturvetarnas ofta demon-
strerade svaghet för det stora namnet av forskningsrådets naturvetenskaplige 
generaldirektör döpta till Linné-stöd.

Områdets fakulteter misslyckades med att värna kringresurserna för lä-
rostolsprofessorerna. De ett tusen assistenttimmar, som ännu på sjuttiotalet 
ställdes till förfogande för professorns forskning, hade omvandlats till resurs 
för institutionens ekonomiadministration. Intressepolitiken dominerade i fa-

resurser för den oberoende forskningen.
Men skulle inte kringresurser kring lärostolarna också ha varit intressepoli-

tik? Så såg uppenbarligen fakultetsnämnderna på saken. Självklart var idealet att 
alla lärare hade vad jag som ordförande i Universitetslärarförbundet på 1980-
talet kallat ”forskning i tjänsten”. Dit var det dock långt. Men man kunde också 

gått miste om, blev det i praktiken inte mycket av med den akademiska frihet 
man lovsjöng så vackert. Också professorerna måste nu söka externa pengar för 
minsta utgift. I kombination med ”en hel serie små förräderier och löftesbrott 
från statsmakternas sida” såsom beslut mot träffade överenskommelser om att 
införa en majoritet av allmänrepresentanter i universitetens styrelser, att utse 
en extern ordförande samt att avskaffa det förstärkta anställningsskyddet för 
professorer2 (se min uppsats ”Akademisk frihet – för vem, från vad, till vad?”, 

) blev denna krymp-
ning av fakultetsanslaget och därmed möjligheterna till forskning på eget pro-
gramansvar ett reellt hot mot den akademiska friheten. I full fart höll universi-
teten på att närma sig ”mode II”.

2 Lokalt återinförde vi ett sådant skydd i Uppsala.
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En professionell forskarutbildning
Doktoranden är arbetshästen hos hum-sam. Det är i doktorsavhandlingarna 

Forskarutbildningen inom området kom också att bedrivas i nya former. 
Med en viss tidsförskjutning mellan fakulteterna infördes en mera professionell 
utbildning med tonvikt på doktorandkurser och metodträning, forskningspro-
jekt och lagarbete.

Antalet avlagda doktorsexamina utvecklades enligt tabell 3 nedan (för år 
2005 avser siffrorna bara första halvåret):

Fluktuationerna är som synes obetydliga över tid. Cirka 125 doktorer exami-
neras årligen, varvid åter kan konstateras att samhällsvetarna står för ungefär 
hälften av verksamheten. En viss nedgång under de allra senaste åren hänger 

fakulteter utom samhällsvetarna. Fackligt hade jag hårt drivit kravet på dok-
torandtjänster till alla doktorander. Det hade sedan också blivit min linje som 
dekanus för samhällsvetarna, så när utbildningsminister Tham nu kom med sitt 

-

tio miljoner kronor till forskarutbildningsreformen för att efter ett nollintag 
under ett par år återigen få i gång utbildningen av doktorander. Språkvetarna 
ökade också sin budget för studiestöd på bekostnad av postdoktorala tjänster 
men trots det minskade antalet doktorander.

Könssammansättningen av doktorsstatistiken visar på jämställdhet. I början 
av perioden har männen en viss övervikt men under de två, tre senaste åren 

över till förmån för kvinnorna. Licentiatexamina avlades av mellan 20 och 45 
personer med med tiden något sjunkande siffror och ingen påtaglig könsskill-
nad.

Tabell 2. Antal doktorsexamina inom hum-samområdet 1999–2005.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Teol 16 13 16 11 14 9 8
Jur 10 5 5 3 3 6 3

29 19 35 43 32 19 19
Språk 17 16 15 23 17 18 10
Sam 52 53 55 50 59 66 18

Totalt 124 106 126 130 125 118 58
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En ökad grundutbildning
Den kanske största motsättningen inom universitetsledningen gällde grundut-
bildningens dimensionering. Å ena sidan fanns visionen om Uppsala universitet 
som ”forskningsuniversitetet” med tonvikten på det som man på svengelska 
kallade ”graduate students” och en minskning av den grundläggande utbild-
ningen. Enligt denna uppfattning borde egentligen huvuddelen av A och B-stu-
denterna läsa på ”de regionala högskolorna” och först därefter gå vidare till oss.

Å andra sidan fanns föreställningen om att Uppsala universitet borde för-
bli ”ungdomsuniversitetet” med en omfattande, rent av växande grundutbild-

misstroddes både politiskt (ville de nya högskolorna och universiteten verkli-
gen vara underleverantörer?) och vetenskapligt (kunde verkligen de regionala 
högskolorna sätta forskningens prägel på unga människor under de första, for-
mativa åren, för att anspela på ett konferenstema för Academia Europaea i no-
vember 2005?) Det var hos oss studenterna ville läsa och det borde de få göra. 
Det var trots allt universitetets ursprungliga och grundläggande uppdrag.

Motsättningen bör ses mot bakgrund av att de naturvetenskapliga utbild-
ningarna hade svårt att rekrytera studenter. Det var en allvarlig kris och djupt 
beklaglig från alla synpunkter. Orsakerna var säkert mångahanda, inklusive ett 
perverst betygssystem i gymnasiet som jämställde svåra ämnen som kemi och 

-
digt nödvändigt att betänka ett par andra omständigheter. För det första ökade
faktiskt antalet naturvetare även under denna period, under perioden 1993 till 
2002 till och med i samma utsträckning som samhällsvetarna (med 41 respek-
tive 40 procent). Det var bara det att universiteten, missledda av regeringens 
signaler, hade förväntat sig en ännu större ökning och inrättat platser därefter, 
som nu inte kunde fyllas. För det andra hade det alltid skett och måste alltid 
ske en förskjutning mellan olika vetenskapsområden. Att tala om en bibehål-
len balans var ett metafysiskt resonemang och ett förtäckt argument för att 

-
nisk-naturvetenskapligas bekostnad. Om Uppsala universitet hade behållit den 
ursprungliga ”balansen” mellan olika utbildningar skulle vi idag fortfarande ha 
haft en stor övervikt för teologi. Slutligen gällde det att den akademiska un-
dervisningen blev så utformad, att den mötte ungdomens idealism. Det var 
ledstjärnan för den humanistisk-samhällsvetenskapliga ambitionen att hjälpa 
ungdomarna att förstå den nya värld de levde i, så att de också kunde ingripa 
och göra den bättre. För hundra år sedan hade naturvetarna formulerat samma 
ambition. Ingenjören hade framstått som prototypen för ”det moderna pro-
jektet” att lyfta Sverige ur fattigdomen. Idag förknippade däremot ungdomen 
naturvetenskap med miljöförstöring, roffarkapitalism och IT-bubblan. Kanske 
ett samarbete med hum-sam kunde göra det möjligt att hitta tillbaka till käl-
lorna? Den metodiska släktskapen var ändå stor mellan oss. Det var naturve-
tenskapen som lagt grunden till upplysningstidens vetenskapliga revolution. I 
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en kurs ”Core Curriculum” inbjöds studenter från alla fakulteter till gränsöver-
skridande utbildning.

det går som en röd tråd genom konsistoriets uttalanden under hela perioden, 

februari 2005:

-
ning av grundutbildningen i dagsläget inte kan försvaras.

Dessa uttalanden var emellertid något av vad man brukar kalla hårda slag i 

oförställda glädje. Antalet helårsstudenter framgår av tabell 4 nedan (prelimi-
nära siffror för 2005):

Ser vi bara till det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet är 
siffrorna följande:

Om vi också tar med lärarutbildningen, får vi följande utveckling:

Tabell 3a. Antal helårsstudenter 1999–2005, hela Uppsala universitet.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

18 478 18 643 19 064 20 309 20 740 21409 21 841

Tabell 3b. Antal helårsstudenter 1999–2005, hum-samområdet.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Teol nämnd 564 545 530 556 548 600 702
Jur nämnd 1415 1374 1427 1569 1595 1668 1696

1458 1505 1545 1750 1762 1782 1854
Språk nämnd 1381 1312 1441 1616 1665 1678 1811
Sam nämnd 4178 4361 4631 4865 5020 5235 5289

Totalt 8995 9097 9574 10355 10589 10963 11352

Tabell 3c. Antal helårsstudenter 1999–2005, hum-samområdet inkl. lärarutbildning.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Utbnämnd 2092 2123 2197 2349 2479 2570 2925

Hum-sam + utbnämnd 11088 11220 11771 12704 13068 13532 14277
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Den procentuella förändringen inom vetenskapsområdena och universitetet 
totalt 1999–2005 framgår av tabell 4:

Men storleken var trots allt inte det avgörande även om den moraliska för-
pliktelsen mot ungdomen att vara ett tillgängligt universitet upplevdes som 
bjudande och den romantiska föreställningen om Uppsala som den eviga ung-
domens stad alltjämt en levande och inspirerande idé. Undervisningens kvalitet 
var det viktiga. Seminariekultur, forskningsanknytning och professorsunder-
visning även på de grundläggande kurserna, hette honnörsorden. Detta krav 
operationaliserades i önskemålet om ökad per capita-ersättning. Statsmakterna 
betalade olika för studenterna, drygt 20 000 för hum-sam, cirka 45 000 för tek-
nat och cirka 85 000 för med-farm förutom hyra och el. Tanken var att utbild-
ningarna var olika dyra. Men, svarade vi, alla utbildningar ville egentligen vara 
laborativa. Det fanns inte en ”kostnad” för en viss utbildning. Utbildningen ord-
nades efter de resurser som ställdes till förfogande eller, annorlunda uttryckt, 
utbildningarna kostade helt enkelt så mycket som anslagen medgav. Alla vill 
bli bättre med mera av smågruppspedagogik, datorisering, exkursioner och 
fältarbete. Hum-sam hade sina bibliotekskostnader som svarade mot de våta 

bli en mycket stor ekonomisk påfrestning för vetenskapsområdet, när vi nu 
skulle betala för detta vårt ”laboratorium” med anslag som bara var hälften eller 
en fjärdedel av de andra vetenskapsområdenas (se nedan).

Som gammal ledamot av den offentliga utredningen Grundbulten (SOU 
1992:1) var jag starkt engagerad i denna fråga och kom som vicerektor att på 
somrarna driva vad som nog måste betecknas som en formlig kampanj på Da-
gens Nyheters debattsida för högre anslag till humanistisk och samhällsveten-
skaplig utbildning (se t.ex. DN 27/7 99, 28/7 00, 2/8 01, 21/7 02, 23/7 03 och 
8/8 04). Det säger mycket om det politiska spelets nya villkor i vårt land, att 
det också var på DN Debatt som utbildningsministern till slut lämnade ett po-

2002 och 2003 höjdes per capita-ersättningen till humanistisk och samhällsve-
tenskaplig utbildning med 3,5 procent vardera året, hum-sams största politiska 
framgång under perioden. Samma morgon som Thomas Östros publicerade 

Tabell 4. Procentuell förändring helårsstudenter inom vetenskapsområdena och universitetet 
totalt 1999–2005.

Hum-sam +26,2%
Utbnämnd +39,8%

Med-farm +14,2%

Tek-nat 1

Universitetet totalt +18,2%
1 Perspektivet på tek-nat beror på vilken period man tar i betraktande och om man ser det 
nationellt eller lokalt. Som framgick ovan ökade tek-nat i landet 1993–2002 med 41 procent, 
under perioden 1999–2005 minskade området i Uppsala med 5 procent.
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sin debattartikel (DN 13/3 01) ringde mig Bo Sundqvist mycket generöst och 
gratulerade.

Innehållsmässigt förnyades grundutbildningen kontinuerligt. En svacka i 
efterfrågan i Uppsala på teologi på grund av konkurrensen från många regio-
nala högskolor, vilka alla av någon anledning satsade på religionsvetenskapliga 
studier men utan forskningsanknytning, övervanns genom nätuniversitetet, för 
övrigt en succé inom hela vetenskapsområdet. Juristerna utnyttjade det väx-
ande platsantalet framför allt till ett större antal fristående kurser, som sålunda 

-
-

logi och genusvetenskap. Liksom för forskningen lade språkvetarna tonvikten 
vid engelska och nordiska språk men uppvisade ett mycket rikt register av 
fristående kurser i ett stort antal språk. Områdesstudier beträffande USA-kun-
skap och Sydasienkunskap liksom en språkverkstad för att stödja studenterna 
i deras skrivande var andra nyheter. Samhällsvetenskapliga fakulteten startade 
bl.a. det sociala omsorgsprogrammet med inriktning mot barn och ungdom, 

-
gram om utvecklingsländerna, Europeiska Unionen, Östeuropa och data- och 
systemvetenskap.

Biblioteket

biblioteket nu betalas av de tre vetenskapsområdena och särskilda nämnder in-
rättades vid universitetet för detta ändamål: A-nämnden för humaniora, teologi 
och sociologi, B-nämnden för samhällsvetenskap, juridik och lärarutbildningen 
och C-nämnden för medicin-farmaci och teknik-naturvetenskap (inte oväntat 
snart omdöpt till biblioteksnämnd Linné). Den så kallade bruksverksamhe-
ten skulle utgöra kärnverksamheten och tillgodose lärares, doktoranders och 
studenters behov av litteratur och informationssökning. Vid sidan av bruks-
verksamheten fanns en så kallad universitetsgemensam del som svarade för 

-
formen bjöd på något av en chock både för biblioteket och den humanistisk-
samhällsvetenskapliga områdesnämnden. Äskandet från biblioteket innebar 
mycket kraftiga kostnadsökningar, som nämnden inte på långa vägar ansåg sig 
kunna tillmötesgå. I och för sig var det inget fel på ”brukarprincipen”: de som 
använde biblioteket borde betala det. Det var bara det, som sagt, att betal-
ningsförmågan varierade så påtagligt mellan vetenskapsområdena. Så antingen 
borde man erkänna att hum-sam hade liknande kostnader för biblioteket som 
övriga områden för sina laboratorier och sedan följa ”brukarprinicpen” eller an-
nars fortsatte man med de stora skillnaderna i per capita-ersättning till de olika 
områdena men då gick ”brukarprincipen” inte att tillämpa.
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Man får nog säga att man valde sämsta tänkbara kombination. ”Brukarprin-
cipen” tillämpades med dess förledande idé att ”den som brukar skall betala” 
men skillnaden i ersättningsnivå behölls. Konsekvenserna blev, som lätt kunde 
förutses, omfattande besparingar. Studentbiblioteket stängdes. Pressarkivet av-
vecklades.3 Budgeten blev stram, alltför stram kan man tycka. Hösten 1999 
skrev en bekymrad vicerektor i Kont@kt 3/99:

Universitetsbiblioteket Carolina Rediviva är juvelen i universitetets krona. Det 
rymmer våra rika kulturskatter, det symboliserar lärdomssätet, det ger oss anse-
ende nationellt och internationellt. Till Carolina söker sig också andra forskare än 
våra egna från bygder sämre rustade med humanistisk och samhällsvetenskaplig 
infrastruktur. Men med novemberdimman har ett hot kommit smygande mot 
biblioteket. Om inget görs, är risken uppenbar att Carolina kommer att drabbas 
av långtgående neddragningar.

Jag fortsatte med att tala om hur förhållandevis bra det gått att besluta om 

grundutbildningsuppdragen mellan de fem ingående fakulteterna och lärarut-
bildningsområdet skulle bli den nya områdesnämndens besvärligaste uppgift. 
Så blev det inte.” Att vi trots alla signaler om motsatsen lyckats öka grund-
utbildningsuppdraget hade, som alltid, gjort fördelningsfrågan lättare att lösa. 
Men med Carolina blev det värre.

Tack vare bibliotekspersonalens effektiva och självuppoffrande arbete har 
biblioteket efter några år nu anpassat sig till det ekonomiskt möjliga samti-
digt som man måste säga att brukarprincipen just som princip ändå är rätt 
tänkt. Det återstår att verka för ytterligare höjning av per capita-ersättningen 
för hum-sam och erkänna likheten i vetenskapsområdenas uppdrag. Genom 
digitalisering, kompetenshöjning och rationalisering har biblioteket ytterligare 

-
tera över värdet av kulturarvet. Förvisso är det vår stolthet, som höjer Uppsala 

inga andra pengar att tillgå än pengar till forskning och undervisning. Det är 

museer som utgör en parallell till bibliotekets kulturarvssamlingar. Så är Upp-
salas rika traditioner en tillgång för vårt universitetet, vilket vi gärna vill tro, 
eller är det tvärtom en belastning, som gör att forskningen och utbildningen 
dräneras på resurser?

3 Genom externa anslag skannades dock först allt pressklipp från 1945 till 2000 in digitalt.
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Att leda området
Också internt hade vi ett ledningsproblem. Arvet från dekanmötet var, som 
sagt, ett mycket påträngande behov av samordning inom hum-samområdet. 
Hur skulle man egentligen kunna hitta en gemensam nämnare för så vitt skilda 
ämnen som gamla testamentets exegetik och experimentell psykologi? Ibland 

hade ju sina inbördes skillnader, jämför t.ex. matematik och kemi. Men det var 
enligt min mening ett alltför rationellt betraktelsesätt. Avgörande för fakulte-
ternas liv är mera irrationella faktorer som identitet, tradition och fakultetens 
plats i den internationella akademiska gemenskapen. Alldeles oavsett objektiva 
likheter och skillnader hade, för att bara ta ett exempel, teologerna sina kon-
takter med den katolska kyrkans olika institutioner. Det skulle bara leda till 
missförstånd och isolering från dessa nätverk, om teologerna upphörde som 
självständig fakultet.

Min statsvetenskapliga träning hjälpte mig till en del med ledningsfrågan. 
En första parallell var mellan området och Europeiska Unionen, som ju var 
föremål för mycket av vår forskning. Huvudlinjen i den europeiska integratio-
nen alltsedan Jean Monnets dagar har varit samfällt handlande, inte federalism. 
Självständiga enheter har funnit gemensamma handlingslinjer. Begreppet Fä-
dernesländernas Europa, inte ett Europas Förenta Stater, betydde, översatt till 
vårt vetenskapsområde, att fakulteterna borde bestå men uppträda enat.

En andra likhet fanns med parlamentarismen. På samma sätt som federalis-
men inte varit något verkligt alternativ i Europaintegrationen, har majoritets-

helt enkelt därför att inget parti har fått egen majoritet. Minoritetsparlamenta-
rismen har föranlett en omformulering av parlamentarismens doktrin: en par-
lamentarisk regering behöver inte aktivt gillas av riksdagen, det räcker om den 
”tolereras” av den.

Slutsatsen blev att vicerektor borde utöva en mild regim. Att bara ”avspegla” 
fakultetsopinionen var naturligtvis för passivt. Men om man tvärtom sökte 
”bilda” opinion, gällde det att inte tondövt pressa sin åsikt på dekanerna. Hellre 

folkviljan en tilltalande väg att skapa consensus. I stället för att låta en majo-

Så upprättade vi vårt eget dekanmöte. I Hesslersalen högst upp på Skyt-
teanums vind förberedde vi de stora frågorna, d.v.s. vicerektor, nämndens vice 
ordförande (i universitetets sköna, nya värld av vicerektorer, rektorsråd och se-
natorer en av de få obetitlade befattningshavarna), dekanerna och kanslichefen. 
Med majoritetsdemokrati hade detta informella dekanmöte som sagt föga ge-
mensamt. Det var ett beredningsorgan utifrån den realistiska föreställningen att 
inom vårt vetenskapsområde var fakulteterna de centrala aktörerna på samma 
sätt som nationalstaterna inom EU eller FN.
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Det blev min stora fröjd under dessa vicerektorsår att på detta sätt inte bara 
-

området. Med all respekt för de procedurregler, som var min hemliga agenda 
av tillämpad statsvetenskap, var nog det väsentliga att verksamhetens innehåll 
hela tiden ställdes i centrum. Vi var ju framför allt forskare, låt vara förtroen-
devalda, inte byråkrater. Utan förankring i den aktuella forskningen skulle vi 
snart bli förbrukade även i vår roll som ledare och bli administratörer i stället. 
Som ett mene tekel citerade vi Kafkas ”En morgon när jag vaknade hade jag 
förvandlats till byråchef” (eller förvanskade vi möjligen något ord?)

Hur skulle vi då kunna hitta ett gemensamt samtalsämne inom det väldiga 
vetenskapsområdet? Jag vidtog två åtgärder.

För det första manifesterade vi områdets existens genom områdeskonferen-
ser. Tre stycken hann jag med. Den första hette Svenskt kynne (Acta Universi-

-
siär. Från var och en av fakulteterna föreläste en framstående forskare över ett 
populärt ämne, varefter en studentpanel frågade ut forskarna, och på kvällen 
ordnades en fest. ”Kynne” blev till slut det ord, i vilket jag sökte sammanfatta 
områdets forskningsobjekt. Den följande två konferenserna, med samma upp-
läggning, döptes med hjälp av en ordvits till Svenskt okynne (Acta Universitatis 
Upsaliensis 2002), betald av Stiftelsen Framtidens Kultur och med den själv-
förklarande underrubriken ”Att underminera det auktoritära samhället”, och 
Osvenskt kynne 
STINT, där forskare med utländsk bakgrund gav sin syn på upsaliensisk huma-
niora och samhällsvetenskap.

För det andra utgav jag informationsbladet Kont@kt där bl.a. jag själv i varje 
nummer behandlade någon aktuell fråga för vårt vetenskapsområde. Respon-
sen från läsarna värmde mig. Jag lade stor vikt vid informationsverksamheten. 
Informationen var det kitt, som kunde hålla samman vårt splittrade område 
utan gemensam historia. I mitt första nummer kallade jag informationsverk-
samheten rent av för vårt ”nervsystem”(Kont@kt 1/1999). Jag startade också 
en artikelserie, ”Morgondagg”, där olika vetenskapsmän inbjöds till ”lustfyllda 

i och för sig i högsta grad berättigat. Men ofta tyckte jag mig höra en alltför 
negativ ton, enbart ett tomt gnällande om pengar och ingenting annat, i den 
forskningspolitiska debatten, kanske särskilt inom humaniora och samhällsve-
tenskap. Jag ville att också forskarglädjen skulle komma fram. Återigen föreföll 
det mig viktigt att kollegerna framträdde som forskare som hade något att säga 
om världen, inte som amatörpolitiker. Vad var den första tanke som slog en 
på morgonen, tänkte jag en sensommarmorgon när jag med bara fötter gick i 
det daggvåta gräset till morgondoppet. Var det ett byråkratiskt ärende och inte 
en forskningsidé var allt hopp ute ... (En kvinnokarl i min omgivning föreslog 
formuleringen ”Vad är den andra tanke som slår en på morgonen?”). För hur 
ond världen än är, är det en ogrumlad glädje att ändå försöka förstå den. Att 
vara forskare är ett privilegium. Att med internationella kolleger eller unga stu-
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ett livselexir, det är en verksamhet som är och förblir den outsinliga källan till 
psykosomatisk hälsa.



Ulf Pettersson

Medicin och farmaci 
under Bo Sundqvists tid som rektor

En välkommen organisationsförändring
O SUNDQVISTS IDÉ att dela Uppsala universitet i tre vetenskapsområden 
under ledning av varsin vicerektor var en klok åtgärd. Den har utan tvi-
vel resulterat i en ändamålsenlig ledning av universitetet. Det tidigare 

ledningsorganet – dekanmötet – ter sig som en mardröm. Här skulle ett stort 
antal dekaner från fakulteter med väldigt olikstora resurser argumentera för sin 
sak. Den nuvarande ordningen med en ledningsgrupp bestående av rektor, pro-
rektor och förvaltningschefen, tre vicerektorer samt dekanus för utbildnings-
vetenskapliga fakulteten fungerar väl. Ledningsgruppens roll är huvudsakligen 
rådgivande i och med att rektors beslut fattas dagen efter ledningsgruppens 
möte endast i närvaro av prorektor, förvaltningschef och en studeranderepre-
sentant. Den stora vinsten för vårt vetenskapsområde är att vi fått en tydligare 
röst i universitetsledningen i och med att det humanistiska och samhällsve-
tenskapliga området företräds av endast en vicerektor. Ett annat vist beslut av 
konsistoriet var att på Bo Sundqvists anmodan skapa en särskild ekonomisk 
resurs som rektor kan använda för strategiska satsningar. Tack vare bidrag ur 

-
ringar.

Två fakulteter med starka traditioner
slår samman sina påsar

Statsmakterna beslutade år 1998 att de medicinska och farmaceutiska fakulte-
terna framgent skulle ha ett gemensamt områdesanslag. Därmed aktualiserades 
frågan om en sammanslagning av de två fakulteterna. Detta var ingen enkel 

fakulteten att samgåendet skulle vara menligt för den. Andra skäl var mera 
kulturella. Den farmaceutiska fakulteten hade starka traditioner förankrade i 
apotekarskrået och riskerna för en försvagad identitet var svåra att avfärda. De 
båda berörda dekanerna, Lennart Dencker och Bengt Westermark, visade prov 
på stor diplomatisk skicklighet och förslaget om samgående vann gehör. Man 
bildade ett vetenskapsområde med en gemensam områdesnämnd (benämnd 
fakultetsnämnd). Områdesnämnden leds av en vicerektor och eftersom områ-

B
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dets förste vicerektor kom från medicinska fakulteten tillsattes en dekan som 
företrädare för den farmaceutiska fakulteten. Efter den första treårsperioden 

fakulteten. De två fakulteterna är ”virtuella” och har inga egna nämnder. Alla 
formella beslut fattas av den gemensamma områdesnämnden.

Förekomsten av två dekaner inom vårt vetenskapsområde ger en viss otyd-
lighet eftersom dessa inte passar in i linjeorganisationen. En klok åtgärd i fram-
tiden vore att genom delegering ge dekanerna tydliga mandat. Fakultetssam-
manslagningen måste betraktas som en succé och friktionen har varit minimal. 

kommittéerna, vilka har en beredande funktion.
På längre sikt bör integreringen fördjupas. Hittills har den mest påtagliga 

konsekvensen rört mikrobiologin. Den farmaceutiska mikrobiologin är idag en 
integrerad del i den medicinska mikrobiologin till båtnad för båda fakulteterna. 
När det gäller ämnen som farmakologi, biokemi, socialmedicin och socialfar-

-

Institutionssammanslagningar på löpande band
Den gamla ordningen innebar att nästan varje professor förfogade över en egen 
institution där han eller hon oftast också var prefekt och i förekommande fall 
klinikchef. Tydliga tecken på behov av förändring framkom redan vid 1990-
talets början. Reformmotståndet var dock kompakt. Varje institution, hur liten 
den var, hade sin egen kultur och sina egna traditioner. Institutionssekretera-
ren, som gav professorn status, fungerade ofta som en modersgestalt för yngre 
forskare och lärare. Utredningar tillsattes men hade svårt att gå i mål på grund 
av de konservativa krafter som alltid visar sitt ansikte så snart en akademisk 
reform skall genomföras.

Redan 1993 genomfördes en institutionsreform vid den farmaceutiska 
fakulteten, innebärande att antalet institutioner minskades från 13 till tre. 
Därmed skapades en institutionsstorlek med förutsättningar att möta de 
ökande administrativa kraven. År 2001 genomfördes en mindre institutions-
ombildning, bland annat förorsakad av en internationell utvärdering av far-

forskargrupper med näraliggande verksamhet. Denna ombildning har visat 
sig framgångsrik.

År 1996 hade en modell för sammanslagning av medicinska fakultetens in-
stitutioner tagits fram och beslut fattades i fakultetsnämnden om reformens 
genomförande. Proceduren kändes en smula ofärdig och jag minns hur jag själv 
föreslog min företrädare att dröja med beslutet. Dåvarande vicerektor var klok 
nog att inte lyssna och jag inser nu att ett uppskov hade varit förödande efter-
som det givit bakåtsträvarna ytterligare ved att lägga på brasan. Reformens ge-
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nomförande gick förvånansvärt smidigt och nio nya prefekter tog ett fast grepp 
om sina institutioner då de tillträdde sina befattningar den 1 januari 1997.

Vid det laget hade liknande institutionsreformer genomförts vid andra medi-
cinska fakulteter i landet och många bisarra institutionshybrider hade skapats. 
Den modell vi valde i Uppsala var därvidlag föredömligt ändamålsenlig. Endast 
i något enstaka fall tvingades man annektera en ”främmande fågel” till verksam-
heter som i övrigt hade en god samhörighet.

En beklagansvärd utveckling ledde senare till att Institutionen för fysio-
logi, som under många år varit en av fakultetens starkaste med företrädare 
som Torsten Theorell, Karl-Johan Öbrink och Hans Ulfendahl, avvecklades. 
Beslutet föregicks av en period av inre stridigheter som gjort institutionen i 
det närmaste konkursmässig. Att dela upp de stridande falangerna på institu-
tionerna för cellbiologi och neurovetenskaper var en sorglig men nödvändig 
åtgärd.

När man idag blickar framåt syns det mig att ytterligare en institutionsre-
form är påkallad för att möta framtida krav på kostnadseffektiv administration. 
Ett stort problem är bristen på ledarkompetens inom högskolan. Högskolevärl-
den har ännu inte insett behovet av incitament för sina ledare. Att för några 
tusenlappar i månaden ta på sig uppgiften att vara prefekt och därmed ansvara 
för ekonomi, personal, forskning, säkerhet, grundutbildning med mera är föga 
lockande och borde belönas bättre. Vetenskaplig briljans går inte alltid hand i 
hand med ledarskapstalang. Prefektrollen börjar bli en heltidssysselsättning och 
det blir allt svårare att förena prefektens skyldigheter med rollen som elitfors-
kare och lärare. Den enda lösning som jag ser i framtiden är att ytterligare redu-
cera institutionernas antal och förse prefekterna med en professionellare stab. 
I stället för att forska och undervisa, som är professorns primära skyldigheter, 
ägnar sig alltför många åt administration och ledamotskap i ett i det närmaste 
ändlöst antal kommittéer.

Dynamik inom grundutbildningen
I början av 2000-talet introducerades ett nytt apotekarprogram. Programmets 
innehåll är ganska kongruent med tanken i Bolognaprocessen och ger därmed 
studenterna ökade möjligheter för studier också vid andra lärosäten i Sverige 
och annorstädes. Vid sidan av apotekarprogrammet förändrades och förläng-
des receptarieprogrammet. Detta programs vetenskapliga bas har därmed för-
stärkts och gett studenterna tillgång till en bredare arbetsmarknad.

Under de senaste åren har farmaceutiska utbildningar startats vid en rad lä-

ökat behov av akademiker med farmaceutisk kompetens på svensk arbets-
marknad. Den farmaceutiska fakultetens roll som singulär utbildningsenhet i 
Sverige har därmed förändrats. Utgående från fakultetens historia och förank-
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ring i den svenska läkemedelssektorn kvarstår ett tungt ansvar för att säkra 
kvalitet på de farmaceutiska utbildningarna.

-
senstein. Han är en av Uppsalas verkligt stora söner, som oförtjänt hamnat i 
skuggan av sin mer berömda samtide Linné. Utan överdrift kan man hävda att 
Rosenstein var en yrkesman som verkligen uppgraderade läkekonsten. Han 
gjorde också stora insatser inom läkarutbildningen och det kursupplägg som 
han lade grunden till förblev mer eller mindre i funktion till vårterminen 2006. 
Då sjösattes ett nytt läkarprogram, bokstavligen med buller och bång.

Tanken på en moderniserad läkarutbildning hade då haft decennier på nack-
en. Föregångaren var Hälsouniversitetet i Linköping. I och med att man under 
1970-talet skulle starta en helt ny läkarutbildning i Linköping erbjöds unika 
möjligheter till förändring och förnyelse. Så kallad problembaserad undervis-
ning infördes. De gamla lärosätena följde experimentet med intresserad skepsis. 
Ryktet om en framgångsrik och uppskattad läkarutbildning med högpresteran-

enas kring ett nytt utbildningsprogram men förslagen röstades ner av motsträ-
viga kollegor. Vid slutet av 1990-talet hade enkäter gjorts som tydligt visade 
att lärarkåren nu ställde sig bakom ett nytt reformförsök. Beslut om ett nytt 
pedagogiskt program fattades och man enades om att ledstjärnorna i den nya 
utbildningen skulle vara en studentaktiverande pedagogik och en fallbaserad 
undervisningsmetod. Ett förslag utarbetades av en grupp pedagogiskt intresse-
rade kollegor. Förslaget var förhållandevis radikalt och den ursprungliga tanken 
var att det nya programmet skulle starta vårterminen 2004. Icke helt oväntat 
dök det upp en skvadron med skyttar som använde alla tänkbara vapen för att 
stoppa reformens genomförande. Den kritik som framfördes gick ut på att för-

-
rarinsatser och därmed motverka fakultetsledningens ambition att uppgradera 
forskningen. Reformivrarna, å andra sidan, ville driva den fallbaserade under-
visningen till sin spets och inslag av traditionella föreläsningar ogillades. Under 
sommaren 2004 skickades förslaget ut på remiss till medicinska fakultetens 
samtliga prefekter. Remissvaren var förödande kritiska och inget egentligt stöd 
fanns för förslaget. Stämningen i fakultetsledningen vid terminsstarten hösten 
2004 var dyster och en enig fakultetsnämnd beslutade att uppskjuta starten. 

-

sammanbrottet gjorde medicinska fakultetens grundutbildningskommitté ett 
enastående arbete och här vill jag lyfta fram kollegorna Olle Nilssons och Stel-
lan Sandlers högt värderade insatser. På ett fabulöst sätt lyckades man snickra 
ihop ett kompromissförslag. Studentaktivering och fallbaserad pedagogik var 
fortfarande ledstjärnor men valet av pedagogisk metodik var mera tillåtande 
och traditionella föreläsningar blev ett större inslag i det reviderade förslaget. 
Aldrig under min karriär har jag varit med om en liknande attitydförändring. 
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Det nya förslaget möttes av bifall och elden från de tidigare motståndsnästena 
upphörde prompt.

Den 16 januari 2006 förrättades invigningen av det nya läkarprogrammet 
och förhoppningarna är att Uppsala universitet i framtiden kommer att er-
bjuda sina läkarstudenter en modern och stimulerande läkarutbildning som gör 
dem till skickliga och väl fungerande läkare.

observera hur starka krafter som kan mobiliseras när det gäller reformer. Mot-
ståndarna å ena sidan hävdade att reformen var ett så allvarligt hot mot fa-
kultetens framtid att inga medel skyddes när det gällde att stoppa den. Re-
formivrarna å andra sidan var helt kompromissovilliga och gjorde gällande att 

man i det efterföljande läget snabbt kunde komma fram till en brett accepte-
rad kompromiss är närmast att betrakta som ett mirakel. Ett sorgligt faktum är 
att man i Sverige inte lyckats enas om en nationell modell för läkarutbildning. 

i framtiden kommer att få allt svårare att byta mellan studieorterna under sin 
utbildningstid.

Vetenskapens nya boningar
Uppsala universitet har under Bo Sundqvists rektorstid genomgått en enastå-
ende ansiktslyftning. Nästa alla aktiviteter bedrivs i nya eller nyrenoverade 
lokaler. Resultatet av detta omfattande byggprojekt är mycket positivt. Uni-

Verksamheterna är också förhållandevis väl sammanhållna och Dag Hammar-
skjölds väg bildar en pulsåder från Universitetshuset till Kungsängsleden. Vårt 
eget vetenskapsområde har nog gynnats minst av ny- och ombyggnationen. 
Hela den farmaceutiska fakulteten liksom största delen av den prekliniska 

-
nadens tillkomst. Det enda hus som tillkommit för vetenskapsområdets del 
är Rudbecklaboratoriet. Idén bakom byggandet av detta var att tillgodose den 
kliniska forskningens behov. Under 1990-talet restes stora förhoppningar att 
de banbrytande upptäckter man gjorde inom grundforskningen snabbt skulle 

-
batten, nämligen översättningsforskning eller ”translationsforskning”, syftande 
till forskning som överför grundforskningens resultat till klinisk praxis. Idealiskt 
skulle det nya laboratoriet ha legat på sjukhusområdet, norr om Sjukhusvägen. 
En sådan placering var emellertid inte genomförbar utan Gluntenområdet blev 
kompromissen. På ett tidigt stadium beslutades att de institutioner som skulle 
ingå i Rudbecklaboratoriet var medicinsk och klinisk genetik, klinisk immu-
nologi, onkologi, patologi och strålningsbiologi. Kombinationen av ingående 
institutioner var tveklöst mycket ändamålsenlig. Medicinsk genetik och pato-
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patologin, strålningsbiologin och den kliniska immunologin hade uppenbara 
beröringspunkter med varandra.

Rudbecklaboratoriet blev en succé. Huset, som byggdes av Landstingsfastig-
heter, är både snyggt och funktionellt. Dessutom har det en bra storlek, vilket 
befrämjar interaktionen mellan forskarna. Samarbetet inom huset har befräm-
jats av så kallade core facilities, som erbjuder forskarna avancerade och resurs-
krävande teknologier. Rudbecklaboratoriet har liksom Ångströmlaboratoriet 
blivit ett ansett namn på vetenskapens internationella karta.

Lokalbehovet för den medicinska fakulteten är tyvärr inte tillgodosett i och 
med Rudbecklaboratoriets tillkomst. Den patientnära forskningen, d.v.s. den 
forskning som läkarna bedriver parallellt med sin sjukhustjänstgöring, bedrivs 
fortfarande i undermåliga och delvis utdömda lokaler. Idén om en laboratorie-
byggnad inom Akademiska sjukhuset har återuppväckts och planeringen tog 

-
ten har tillsammans med landstinget anslagit medel för projektering. Processen 
har beklagligtvis försenats av sjukhusets pågående översyn av de egna loka-

inom sjukhuset är i stort behov av renovering och det förefaller föga ändamåls-
enligt att uppgradera de gamla lokalerna. I stället borde man skyndsamt bygga 
ett nytt hus, i synnerhet med tanke på att Akademiska sjukhuset har ont om 
lokaler för eget bruk.

Vårdutbildningarna inlemmas i vårt vetenskapsområde
Redan före Bo Sundqvists rektorsperiod överfördes huvudmannaskapet för 
vårdutbildningarna från landstingen till de medicinska fakulteterna. Åtgär-
den var klok och har i varje fall i Uppsala lett till en kvalitetsförbättring. En 
gradvis integrering har skett och målsättningen är att vårdutbildningarna och 
vårdforskningen skall bedrivas på samma villkor som övrig verksamhet inom 
vetenskapsområdet. Många lärare som tidigare huvudsakligen undervisade stu-
denter på läkarlinjen undervisar nu inom vårdutbildningarna. Integreringspro-
cessen har kommit en bit på väg men mycket återstår att göra. Glädjande är 
att ett antal professurer med vårdinriktning har tillsatts. Bland annat har vi i 
konkurrens fått en så kallad Fend-professur i diabetesomvårdnad.

Medicinska fakulteten i Uppsala har ett utsatt läge
Medicinsk forskning har blivit alltmer kompetitiv och har betydande likheter 

-
sala universitets medicinska fakultet blir därmed en smula utsatt eftersom vår 
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granne i söder, Karolinska Institutet, har ett fakultetsanslag som i storlek näs-
tan motsvarar hela Uppsala universitets. Dessutom har KI nobelpriset i medi-
cin samt möjligheten att deltaga i priskommittéarbete och Nobelceremonier 
som extra dragplåster. Tävling är sporrande och tveklöst skulle man önska att 

vilket varit fallet mellan Stockholm och Uppsala under de senaste decennierna. 
Med stolthet konstaterar vi att många av KI:s främsta forskare har sina rötter 
i Uppsala.

Ett speciellt problem för Uppsala är också sjukhusets utsatta läge. Med sjuk-
vårdens ersättningssystem uppkommer en konkurrens om patienterna. Aka-
demiska sjukhuset har skämtsamt liknats vid en atlantångare som hamnat i en 
ankdamm. Sjukhusets upptagningsområde är alldeles för litet för att bära kost-
naderna för ett undervisningssjukhus. Lösningen på problemet är försäljning av 
vård till andra landsting och i detta sammanhang har Akademiska sjukhuset va-
rit extremt framgångsrikt – det säljer faktiskt lika mycket vård som alla andra 
sjukhus i landet gör tillsammans. Också i detta sammanhang blir Uppsala och 
Stockholm konkurrenter. Förhållandet har i några fall begränsat medicinska 
fakultetens möjligheter att samarbeta med kollegor från KI.

Förhoppningsvis är detta ett övergående problem. Både Uppsala och Stock-
-

ledning för både sjukhus och fakulteter att samverka för att klara en hårdnande 
internationell konkurrens. Nyligen har det beslutats att en nationell anläggning 
för protonterapi skall placeras i Uppsala till en kostnad av närmare en miljard 
kronor. Protonterapi är en avancerad form av cancerterapi och anläggningen 
blir unik i Norden. Detta är en betydelsefull fjäder i hatten för Uppsala och 
bör ge utomordentliga möjligheter till samverkan mellan sjukhuset och fakul-
teten.

Farmaceutiska fakulteten har sina speciella bekymmer
Farmaceutiska fakulteten har ett relativt blygsamt fakultetsanslag samtidigt 
som utbildningsuppdraget är omfattande. Realvärdesminskningen av de far-
maceutiska institutionernas fakultetsanslag under senare år har därmed varit 
kännbart och påverkat fakultetens forskningsverksamhet. Satsningarna från 

-
ning är av tradition blygsamma delvis beroende på att farmacin inte har någon 
egen prioriteringskommitté. Forskargrupperna har gjort kraftfulla insatser för 

klart märkbar.

forskargrupper vid den farmaceutiska fakulteten. Därför har strukturomvand-
lingen av svensk läkemedelsindustri varit ogynnsam för fakulteten. Trots detta 
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-
medelsområdet. Glädjande är också att den växande biotekniska industrin har 
börjat etablera samverkan med den farmaceutiska fakulteten.

Nya paradgrenar
När jag kom till Uppsala 1962 som ung medicinare var medicinsk kemi och 
fysiologi tillsammans med histologi preklinikens paradgrenar. Dessutom hade 

Tord Skoog, professor i plastikkirurgi, saknade sin överman och Viking Olof 
Björck var en banbrytande thoraxkirurg med stor internationell lyskraft. Mar-
tin H:son Holmdahl var en beundrad läkare och en pionjär inom anestesiologin. 
Carl Gemzell, professor i gynekologi och obstetrik, var kanske den störste av 
alla inom den kliniska forskningen. Hans fertilitetsforskning med nya banbry-
tande behandlingar av barnlöshet lockade patienter från hela världen till Upp-
sala. Hans elev, Leif Wide, utvecklade det första icke-biologiska graviditetstes-
tet. Om detta hade gjorts idag hade Wide och Gemzell fått stående ovationer 

-
dustrin som något suspekt.

Det var inte bara i Uppsala som den medicinska forskningen skördade lagrar 
under 1960- och 70-talen utan Sverige intog som helhet en topposition inom 
medicinen beroende dels på att vi efter andra världskriget hade fungerande 
laboratorier, dels på invandringen av begåvade läkare och forskare. Utveck-
lingen på senare tid har inte varit lika gynnsam. Svensk medicinsk forskning 
har fortfarande ett högt anseende men vi intar inte längre samma särställning 
som tidigare. En bidragande orsak är säkert statsmakternas försummelser när 
det gäller anslag till medicinsk forskning.

Under 1970- och 80-talen började nya vetenskapsgrenar att tävla om tätpo-
sitionen. Diabetesforskningen hade en stark ställning liksom polysackaridforsk-

tumörbiologin1

den svenska virusforskningens starka position.
Under 1990-talet och åren efter sekelskiftet kom genetiken i fokus. Det 

så kallade HUGO-projektet erbjöd nya möjligheter att studera sjukdomars 
uppkomstmekanismer och genom rekrytering av en grupp unga forskare kom 
Uppsala att få en framskjuten plats inom den så kallade genomforskningen. 
Särskilt framgångsrik har forskningen varit när det gäller utveckling av nya 
teknologier inom DNA-forskningen. Här kan man konstatera att en fortsätt-
ning följt på den stolta traditionen som startade med Svedberg och Tiselius. 
Den första professuren i landet i molekylär medicin tillsattes i Uppsala och i 
1 Det synliga beviset på framgången blev att ett s.k. Ludwiginstitut placerades i Uppsala. Insti-
tutet har varit enastående framgångsrikt.
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dagsläget har vi inte mindre än fyra professorer i detta ämne. Bland nya profes-

vittnar om den nya tidsandan.
Av de forskargrupper som vuxit inom den farmaceutiska fakulteten under 

de senaste tio åren kan här nämnas några. Forskargruppen i läkemedelskemi 
har bedrivit forskning riktad mot läkemedel mot infektionssjukdomar. Verk-
samheten omfattar en lyckad kombination av datorbaserad läkemedelsdesign, 
strukturbiologi och avancerad metodik för tidseffektiv syntes av läkemedel. 
Satsningen har fått omfattande ekonomiskt stöd från såväl Vetenskapsrådet, 
Stiftelsen för strategisk forskning som Wallenbergstiftelsen. Forskningsprogram 
om läkemedelsabsorption har också vuxit kraftigt de senaste åren. Fokus har 
legat på användning av cellkulturer för att prediktera läkemedelsabsorption. 
Stöd från bland annat Wallenbergstiftelsen har möjliggjort att ett exklusivt 
laboratorium för massundersökning av läkemedelskandidater har byggts upp. 
Forskning rörande läkemedelsabsorption och -metabolism har genom ett lång-
varigt och fruktbart samarbete med forskare vid den medicinska fakultetens 
kirurgiska enhet resulterat i forskning som blivit internationellt uppmärksam-
mad, bland annat av regulatoriska myndigheter.

Pharmacia – en otrogen partner
Det är intressant att se hur trenderna i den akademiska världen förändras med 
tiden. När jag själv disputerade 1970 var det föga attraktivt att ha samarbete 
med näringslivet. Att vara hänvisad till en karriär inom industrin var knap-
past ett förstahandsval för en nydisputerad forskare. Uppsala universitet var 
dock långt före sin tid när det gäller industriell exploatering av vetenskapliga 
landvinningar. De stora föregångsmännen var Svedberg och Tiselius från den 
naturvetenskapliga fakulteten. Med tiden kom också de medicinska och far-
maceutiska fakulteterna att dra viktiga strån till stacken. Upptäckten av im-

Pharmacia var tveklöst en av förra århundradets största industriframgångar i 
-

holm till Uppsala. I Uppsala etablerades en nära kontakt med den biokemiska 
institutionen som på den tiden härbärgerade två nobelpristagare, nämligen 
The Svedberg och Arne Tiselius. Dessa tillsammans med ett antal enastående 
lärjungar utvecklade en världsledande separationsteknologi för proteiner och 

Pharmacia Fine Chemicals. Detta bolag har varit extremt framgångsrikt men 
har nu fått nya ägare och ingår idag i en av världens största företagskonglo-
merat, General Electric. Det utländska ägandet innebär ett ständigt hot att 
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mot universitetet gradvis försvunnit.

och Leif Wide resulterade i en veritabel framgångssaga. Kort efter introduk-
tionen bildades dotterbolaget Pharmacia Diagnostics. Denna verksamhet, som 
har varit en enastående ”kassako” för Pharmacia, såldes nyligen till engelska 
pensionsstiftelser. Dessa nya ägare har beklagligtvis ett enda mål, nämligen att 
så snabbt som möjligt öka avkastningen på verksamheten så att företaget med 
stor vinst kan säljas till en ny köpare.

Läkemedelsdelen i Pharmacia har genomgått en ännu sorgligare utveckling. 
Forskare från vårt vetenskapsområde har lämnat många viktiga bidrag till fö-
retagets gynnsamma utveckling. Ett av de mest påtagliga är professor Ulf Lin-

blodförtunnande medel blev en så kallad blockbuster och torde ha inbringat 
åtskilliga miljarder till Pharmacias kassa. Healon, ett preparat som revolutio-
nerat ögonkirurgin, är ett annat exempel på substanser som tagits fram i nära 
samarbete mellan Pharmacia och våra fakulteter.

De stora läkemedelsbolagen, ”big pharma”, tycks för tillfället ha ett mål, 
nämligen att växa till en ofantlig storlek genom företagsackvisitioner. Pharma-

Efter ytterligare en tid skedde samgåenden med ett italienskt bolag, Farmitalia, 
för att slutligen resultera i ett sammanslaget svensk-amerikanskt bolag, Phar-
macia-Upjohn. I och med sammanslagningen försvagades successivt den svens-

exodus vidtog och idag ser vi resultatet i form av ett gigantiskt industrikom-
plex i Fyrislund som helt tömts på personal.

-
cinska och farmaceutiska fakulteternas historia i och med att ett så lyckosamt 
partnerskap avvecklades. Flytten har dock fört med sig vissa positiva effekter. 
Den friställda personalen har varit en betydelsefull faktor för etableringen av 
nya bioteknologiska groddföretag. Det har sagts att det dryga 100-talet bio-
tekniska småföretag som etablerats längs Dag Hammarskjölds väg sysselsätter 
lika många personer som Pharmaciakoncernen en gång gjorde. Ett enastående 
exempel på en lyckad avknoppning är företaget Q-Med, grundat av Bengt Åge-
rup som en gång disputerade vid Uppsala universitets medicinska fakultet. 
Nämnas kan också att två företag under 2005 såldes för betydande belopp, 
Orexo och Neopharma, som båda grundats av forskare från vårt vetenskaps-
område.
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Ett nytt ALF-avtal
ALF står för ”Avtal om läkarutbildning och klinisk forskning”. Enligt detta avtal 
anslår staten medel till de medicinska fakulteterna för att det inom sjukvår-
den bedrivs forskning och undervisning. ALF-anslaget som utgör en betydan-
de anslagspost, för Uppsalas del drygt 200 Mkr, innehåller två penningpåsar, 
en för grundutbildning och en för forskning. Grundutbildningsdelen används 
huvudsakligen för att ersätta landstinget för de insatser som läkarna gör när 
de undervisar kandidaterna. Idén är att landstinget inte skall lida ekonomisk 
förlust av att deras anställda medverkar i undervisningen. Forskningsmedlens 

landstinget från universitetet och den underliggande grundtanken är att med-
len skall användas för så kallad patientnära forskning. Reglerna för ALF-med-

pengarna befunnit sig i en olycklig gråzon. Före det nya ALF-avtalet talade 
man ofta om att forskningen gjorde ”intrång” i sjukvården och en klinikchef 
kunde hävda att medlen företrädesvis skulle användas som ett allmänt smörj-
medel för att få klinikbudgeten att gå ihop. Kraven på redovisning var otill-
fredsställande och för mig var det en gåta att staten som ställde dessa medel 
till förfogande (över 1 000 Mkr sammantaget för landets medicinska lärosäten) 

olika lärosäten, vilket ökade förvirringen kring medlens användning. Ungefär 
vid tidpunkten när jag tillträdde som vicerektor sade staten upp det gamla 
ALF-avtalet och signalerade att man ville träffa en ny överenskommelse, vilket 
hälsades med stor tillfredsställelse. En komplicerad förhandling med berörda 
landsting följde och med stor förvåning kunde man konstatera att enighet om 
de grundläggande principerna för ALF snabbt kunde nås. Under 2003 arbe-
tades febrilt vid landets medicinska högskolor på nya lokala avtal som skulle 
leda till ett bättre samarbete mellan universitet och landsting när det gäller 
klinisk forskning. Tveklöst lade de nya avtalen grunden till en förbättrad an-
vändning av medlen. Transparens och samarbete mellan likvärdiga parter var 
ledstjärnor för arbetet. I Uppsala enades vi om en modell där högsta instansen 
är ALF-styrelsen. I denna styrelse sitter de främsta företrädarna för universitet 
och landsting/sjukhus. ALF-styrelsens viktigaste uppgift är att fastställa den så 
kallade ALF-planen som utgör en verksamhetsplan för klinisk forskning och 
undervisning. De verkställande besluten fattas av en ALF-nämnd i vilken fö-
reträdare för fakultet, sjukhus och klinisk forskning sitter. Den mest perifera 

en prefekt eller dennes ersättare, detta i syfte att ge fakulteten direkt insyn i 
hur ALF-medlen fördelas.

Det nya ALF-avtalet har tveklöst inneburit ett betydande framsteg för Upp-

är att merparten av medlen skall vara prestationsrelaterade och att medlen skall 
delas ut till projekt efter särskild ansökan. Det kvarstående bekymret med vårt 
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system är att alltför många ALF-grupper existerar, för närvarande 28 stycken. 
Det är svårt att undvika jäv och sakkunnigbedömningen blir otillfredsställande 
eftersom den vetenskapliga granskningen sker i små grupper. Arbete pågår i 
syfte att råda bot på dessa brister.

Den kliniska forskningens situation
Som beskrivits ovan hade den kliniska forskningen i Sveriges ett antal gyllene 
år men tyvärr har utvecklingen gått åt fel håll på senare tid. Frågan är vad som 
orsakat denna kräftgång. Den viktigaste orsaken är förmodligen läkarnas arbets-
situation. Då jag studerade medicin på 1960-talet var Akademiska sjukhuset 
fortfarande ett statligt sjukhus och landstingen köpte vård för sina patienter. 
De kliniska professorerna hade rikligt med tid för forskning och sjukvårdens 
resurser stod till forskningens förfogande mer eller mindre gratis. Idag är situa-
tionen den motsatta. Landstinget äger sjukhuset och sjukvårdens behov måste 
prioriteras. Att vara både läkare och forskare är idag en nästan övermänsklig 
uppgift. En betydande del av den kliniska forskningen utförs faktiskt av läkare 
när de har så kallad kompensationsledighet. Särskilt svårt är det att få tjänste-
befrielse under längre sammanhängande perioder vilket är nödvändigt för den 
som vill bedriva experimentell forskning.

Ett annat problem är att den prekliniska verksamheten successivt utarmats 
på forskare med en medicinsk grundutbildning. Styrkan i gårdagens kliniska 
forskning var att de kliniska forskarna i många fall fått sin forskarutbildning på 
en preklinisk institution. Detta resulterade i en nyttig överföring av kunskap 
mellan det prekliniska och det kliniska området.

Ett tredje bekymmer är det sjunkande intresset för forskning. En tråkig 
polarisering har ägt rum mellan klinik och preklinik. Klinikerna menar ofta 
att prekliniska forskning ligger alltför långt från den kliniska vardagens behov. 
Somliga vill inte ha några ”råttdoktorer” på kliniken. Preklinikerna å sin sida 
ser med avund på ALF-medlen som inte är lika konkurrensutsatta som forsk-
ningsanslag från Vetenskapsrådet. Det hela blir sedan inte bättre av att löne-
sättningen gjort prekliniker till en ekonomisk underklass.

nog inte penningbristen utan bristen på tid för forskande kliniker. Dessutom 
är det svårt att locka de personer till forskning som har rätt talang och som har 
den entusiasm och uthållighet som är nödvändig för att prestera stordåd inom 
forskningen. Belöningen för den läkare som genom år av slit och försakelser 
förvärvat en doktorsexamen är mycket måttlig.
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BASTU – en intressant ansats till förnyelse
Om man vill se exempel på enastående framgång inom forskning kan man 
blicka österut. Finsk biomedicin har under de senaste decennierna haft exem-

använt sig av så kallad peer review. Finska forskare utvärderas av internationella 
paneler med täta intervaller och detta har gjort det möjligt att genomföra kraft-
fulla omorganisationer.

Bo Sundqvist har därvidlag varit en föregångsman i Sverige. Under hans tid 
som dekanus för de tekniska och naturvetenskapliga fakulteterna genomfördes 
det så kallade BOT-projektet, vilket gick ut på att vissa medel skulle dras in för 
att sedan med råge fördelas till nya satsningar. BOT-projektet var framgångsrikt 
och ledde bland annat till att ett evolutionsbiologiskt centrum inrättades som 
nu är en av Uppsala universitets ”uppvisningsskvadroner”. Med utgångspunkt 
från detta lyckade projekt beslutade konsistoriet på förslag av rektor att ett 

måleriska akronymen BASTU.
Den utvärdering som gjordes av forskningen inom vårt vetenskapsområde 

av BASTU-experterna var alltför översiktlig för att vara till någon egentlig nyt-
ta. En bidragande orsak var att ett av de medverkande universiteten, University 
of California, Berkeley, saknar medicinsk och farmaceutisk fakultet.

Likafullt ledde BASTU-projektet till några betydelsefulla nysatsningar. Den 
viktigaste var förmodligen skapandet av Uppsala Clinical Research Center 
(UCR). Tack vare denna inrättning lyckades vi behålla en av landets främsta 
kardiologer som var utsatt för en rekryteringsattack. UCR har blivit en sann 
framgångssaga. Verksamheten är inriktad mot att utpröva och utvärdera nya 
behandlingsmetoder framför allt inom kardiovaskulär medicin. Centret har en 

-
slagskraft inom sjukvården. Lars Wallentin, som är föreståndare för UCR, bru-

över svensk sjukvård.
En annan lyckad nysatsning gjordes inom grundutbildningen. Ett särskilt fa-

kultetsövergripande organ inrättades som går under beteckningen Medfarm 
DoIT. Avsikten med denna inrättning var att skapa en enhet som kan biträda 
institutionerna i deras ansträngningar att införa IT-redskap i grundutbildningen. 
Medfarm DoIT har blivit en föregångare inom universitetet när det gäller att 
anpassa undervisningen till de nya förhållanden som IT-utvecklingen medfört.

En tredje lyckad satsning skedde inom området infektionsbiologi. Uppsala 
hade en gång i tiden en mycket stark ställning inom mikrobiologin, mycket be-
roende på att ämnet hade en enastående stark företrädare i Lennart Philipson. 
Gruppen kring Philipson byggde upp en forskning i molekylär virologi som 
inom vissa sektorer var världsledande. Efter 1970-talet minskade intresset för 
mikrobiologisk forskning därför att infektionssjukdomarna i i-länder synbarli-
gen hade spelat ut sin roll. I Uppsala beslutade man därför att omvandla profes-
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suren i bakteriologi till landets första professur i immunologi. Bedömningen att 
infektionsmedicinen spelat ut sin roll var uppenbarligen förhastad. Visserligen 
har antibiotikans införande resulterat i en kraftig nedgång i många av de vanliga 
infektionssjukdomarna. Men i stället har vi fått ett gigantiskt problem i och 
med att antibiotikaresistensen breder ut sig som en löpeld. Ett särskilt allvar-
ligt hot är att mikroorganismer existerar som är resistenta mot alla existerande 
antibiotika. Dessutom har vi fått nya farsoter som AIDS och SARS och en del 
gamla är på väg tillbaka, exempelvis tuberkulosen. Sedan skall vi också hålla i 
minnet att i ett globalt perspektiv spelar fortfarande infektionssjukdomarna en 
dominerande roll för ohälsan – förekomsten av både malaria och tuberkulos 
var faktiskt densamma år 2000 som år 1900. Vi har redan rekryterat två fram-
stående bakteriologer och ytterligare rekryteringsansträngningar pågår.

En annan BASTU-satsning gällde proteinforskning. Tillsammans med natur-
vetarna genomfördes en nysatsning på masspektrometri. Denna teknologi, som 
spelar en nyckelroll inom proteinanalysen, har genom satsningen fått ett bro-
fäste i Uppsala. I dagsläget håller Uppsala på att skaffa sig en ledande roll inom 

-
telsen, bedrivs i samarbete mellan forskare från Stockholm och Uppsala.

PET-centrum – en försummad guldkalv

under Martin H:son Holmdahls tid. Centret blev en klart lysande stjärna och 
förmodligen ett av världens bästa centra för denna viktiga teknologi. Nyckeln 
till framgångarna var den syntetiska kemi som utvecklades kring Bengt Lång-
ström, som startade sin verksamhet inom den naturvetenskapliga fakulteten 
i Uppsala. Stora framgångar skördades genom att uppsalakemisterna bättre 
än någon annan gruppering kunde framställa komplicerade så kallade tracers
som bland annat används för att spåra tumörer. Särskilt framgångsrikt blev 
samarbetet med de endokrinologiska onkologerna, som använde PET-tekno-
login till att spåra en speciell typ av tumörer, de så kallade neuroendokrina 
tumörerna. Uppsala blev ett veritabelt Mekka för diagnostik och behandling 
av sådana tumörer. Patienter remitteras till Uppsala från hela världen och kli-
niken för endokrinologisk onkologi har blivit en av Akademiska sjukhusets 
”kassakor”. PET-teknologin visade sig också erbjuda unika möjligheter när det 
gäller läkemedelsprövningar. Det läkemedel som skall prövas kan med hjälp av 
skickliga kemister märkas med isotoper som ger utslag i PET-kameran. Genom 
att administrera minimala doser av ett oprövat läkemedel kan man snabbt få 
information om läkemedlets upptag i kroppen och dess fördelning i olika väv-
nader. I och med att läkemedelsprövningar blivit en gigantisk affärsverksam-
het beslutade man att kommersialisera PET-verksamheten och år 2002 köptes 
majoriteten av aktierna i ett nybildat bolag av det engelska företaget Amers-
ham (se även Granqvist och Jonsson på annan plats i denna skrift). Tanken 



Medicin och farmaci under Bo Sundqvists tid som rektor 133

var att PET-centrum snabbt skulle kunna expandera med hjälp av en ekono-
miskt stark partner. Bland annat var en av företagets intentioner att bygga ett 
helt nytt centrum och att rekrytera ett stort antal forskare. Utvecklingen gick 
dock en annan väg. Kort efter försäljningen köptes Amersham upp av Gene-
ral Electric (GE), som har ett extremt brett produktsortiment som sträcker 

var uppenbar: man ville komma in på en framtida lukrativ sjukvårdsmarknad.
GE:s övertagande blev tyvärr början till en negativ utvecklingsspiral. Planerna 
på nybyggnation skrinlades. Personalstyrkan ökades kraftigt och därmed kost-
naderna. Beställningarna från läkemedelsindustrin blev inte de förväntade och 
bokslutssiffrorna allt rödare. Den förväntade satsningen på forskning och ut-
veckling uteblev och i stället tycks GE enbart ha ett motiv, nämligen lönsam-
het. Priserna på PET-undersökningar har höjts till sådana nivåer att det är mera 
lönsamt för Akademiska sjukhuset att skicka patienterna till Stockholm i taxi 
för undersökningar av detta slag. Forskningens behov tillgodoses i andra hand 
och kvaliteten på analyserna har inte alltid varit den bästa. Utvecklingen visar 
att partnerskap med tungviktare inom näringslivet inte alltid är av godo.

Den tredje uppgiften
Enligt högskoleförordningen har universiteten vid sidan av sitt uppdrag inom 
utbildning och forskning en tredje uppgift, nämligen att informera allmänheten 
om forskning och forskningsresultat. Denna uppgift har beklagligtvis haft en 
undanskymd plats vid våra universitet och högskolor. Marknadsföring har ald-

-
rare sett marknadsföring via medier som något ovärdigt som möjligen de unga 
universiteten och högskolorna kan ägna sig åt. Denna ståndpunkt kommer inte 
att vara hållbar bland annat därför att framtidens studenter kommer att välja 
och vraka bland inhemska och utländska lärosäten. Marknadsföringen är också 
ett viktigt led i ansträngningarna att tillföra externa medel till vårt universitet.

Vårt vetenskapsområde har försökt att föregå med goda exempel när det 
gäller den tredje uppgiften. Bland de insatser vi gjort kan följande nämnas:

Under läsåret 2001/2002 arrangerades i Rudbecklaboratoriets vackra hör-
sal en föreläsningsserie om cancer. Föreläsningarna lockade stora publikskaror 

fullsatt sal. Tillsammans med journalisten Jan-Olov Johansson arrangerade vi 
en populärvetenskaplig serie med titeln ”Livet, universum och allting”. Före-
läsningarna behandlade allt mellan ”big bang” och ”homo sapiens”. Många av 

en enorm kunskapshunger i Uppsala, som borde tillgodoses bättre. Vårt mest 
spektakulära bidrag var ett samarbete med Uppsala Stadsteater. När jag blev 
chef för Rudbecklaboratoriet inledde jag en dialog med teaterchefen Stefan 
Böhm. Vi diskuterade möjligheten att i teaterform illustrera några olika dilem-
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man inom forskningen. En skicklig manusförfattare städslades som i nära sam-
arbete med forskare på Rudbecklaboratoriet skrev ett mycket tankeväckande 
och humoristiskt manus. Föreställningen med titeln ”Cellsamma historier” gick 
som lunchteater och praktiskt taget alla föreställningar var utsålda. Efter ”Cell-
samma historier” har två ytterligare pjäser skrivits, en med samhällsvetenskap-
ligt och en med ekonomiskt tema. Även dessa har varit lyckosamma och dragit 
fullsatta salonger.

Några tankar om framtiden

Den externa anslagstilldelningen har ökat kontinuerligt under det gångna de-
cenniet; summan har ökat från 271 Mkr år 1998 till 381 Mkr år 2005. Orosteck-
net är att den andel av Vetenskapsrådets anslag till medicinsk forskning som vi 
tar hem har minskat en smula. Den allvarligaste indikationen är att nedgången 
varit särskilt markant när det gäller tilldelningen av forskarassistenttjänster från 
Vetenskapsrådet, vilket tydligt indikerar att återväxten är problematisk. Vissa 
tecken tyder dock på att trenden är bruten.

Ett generellt problem som alla svenska forskare brottas med är nedgången i 
-

tion och löneförhöjningar under de senaste fem åren har bortom allt tvivel ur-
holkat fakultetsanslagen. Visserligen har forskningen tillförts nya resurser från 
EU och Stiftelsen för strategisk forskning. Även om dessa medel inkluderas 

denna negativa trend inte bryts snart kommer Sverige att bli en alltmer margi-
naliserad forskningsnation.

När framtiden för den biomedicinska forskningen diskuteras betonas emel-
lertid de bekymmersamma ekonomiska villkoren för mycket. Farligt är att 
skylla kräftgången enbart på medelsbrist. Bristen på hängivna, talangfulla och 
högt begåvade forskare tror jag är det allvarligaste hotet. Det faktum att så få 
läkarstudenter – denna utvalda skara av högpresterande ungdomar – satsar på 
grundläggande forskning är ett mycket allvarligt bekymmer. De mest begåvade 

De kanske i stället väljer ekonomi eller mediautbildning där de ekonomiska 
utsikterna är ljusare.

Såsom vicerektor och lagledare för de medicinska och farmaceutiska fakul-
teterna är det min viktigaste uppgift att se till att vårt lag har de bästa spelarna. 
Vårt vetenskapsområde har god ekonomi, med ett betydande överskott i kas-
san. Dessa medel bör användas för rekrytering av morgondagens stjärnor inom 
forskning och utbildning. Jag ser ljust på vår framtid.
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Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
under åren 1997–2006

EN TEKNISK-NATURVETENSKAPLIGA fakulteten har en omfattande 
grundutbildning, forskning och forskarutbildning och är landets största 

-
ningen spänner över vida områden från den mest basala grundforskningen 
inom evolutionsbiologin och elementarpartikelfysiken till industrinära forsk-
ning inom energiområdet och informationsteknologin.

Den gångna rektorsperioden karaktäriseras av stora förändringar inom fakul-

tillkommit i en tid då det allmänna söktrycket till utbildningar inom teknik 
och naturvetenskap minskat. Forskarutbildningen har expanderat kraftigt och 

-
ledningen av aktuell period. Fakultetsanslagen för forskning har ökat med drygt 

-
bär att fakultetens möjligheter att styra över sin egen forskning dramatiskt 
förändrats till det sämre.

Genomförandet av den så kallade projektplanen har underlättat det nöd-

ett effektivt resursutnyttjande. Många nya tvärvetenskapliga forskningskon-
stellationer har bildats både inom fakulteten och med grupperingar från andra 

-
ciplinär och en mer tvärvetenskapligt inriktad forskning.

Fakulteten i ett internationellt perspektiv
Den gångna rektorsperioden har befäst och förstärkt Uppsala universitet som 
ett internationellt forskningsuniversitet. För den teknisk-naturvetenskapliga 
fakulteten är internationell samverkan på olika plan absolut nödvändig för att 
kunna vara i forskningsfronten. CERN i Genève för forskning inom högenergi-
fysik, European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) för studier av ytor och 
biomolekyler, European Southern Observatory (ESO) inom astronomi, Euro-
pean Incoherent Scatter Facility (EISCAT) också inom astronomi och rymd-
fysik, the Joint European Torus for fusion research (JET) och EUROPROBE 
inom fasta jordens fysik är exempel på några större internationella forsknings-
projekt där fakultetens forskare deltar. Utöver dessa storforskningsprojekt 

D
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över (går att räkna i tusental). Den här typen av forskningssamarbeten har ac-
centuerats ytterligare genom de större samarbetena inom EU.

sista åren har det också kommit en världsrankning av universiteten (se till 
exempel den kinesiska så kallade ”Shanghairankningen” utförd av Institute of 
Higher Education, Shanghai Jiao Tong University). Oavsett vilka kriterier man 
utnyttjar i rankingundersökningarna hamnar Uppsala universitet högt. Här bi-
drar naturvetenskapen och tekniken vid vårt universitet på ett bra sätt.

I granskningen av forskningens kvalitet utnyttjas oftast så kallad peer review,
vilket innebär att forskningen granskas av kollegor. Peer review används oftast 
för att granska enskilda publikationer, men också vid bedömning av större 
forskningsprojekt. Ett djärvt grepp var att utnyttja peer review för att granska 
forskningen inom de tre vetenskapsområdena i BASTU-projektet (BASTU 
– Bantning avsedd för strategisk tillväxt av Uppsala universitet). Ett liknande 
projekt, men av mindre omfattning, hade tidigare med framgång genomförts 
inom TN-fakulteten i BOT-projektet (BOT – Besparingar och omfördelning-
ar inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet). För BASTU-projektet användes 

kunde täcka hela Uppsala universitet. Valet föll på University of California 
Berkeley, Helsingfors universitet samt University of Edinburgh. Även om det 
inte blev några stora omfördelningar av resurser mellan vetenskapsområdena 
var det ändå en nyttig övning som satte forskningen inom universitetet i ett 
internationellt perspektiv.

Arbetet med Bolognaanpassningen inom TN-fakulteten har varit och är det 
i särklass viktigaste arbetet inom grundutbildningen. Bolognaanpassning inne-
bär förbättrade förutsättningar för studentutbyte med särskilt andra länder. Här 

antal utbytesprogram med universitet världen över. TN-fakulteten arbetar nu 
vidare med att etablera ytterligare samarbeten med särskilt högrankade uni-
versitet. Rektor initierade 2003 ett samarbete med universitetet i Groningen 
i denna anda för ämnesområdena fysik och biologi. Vidare har ett samarbete 
med Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) i Zürich initierats inom 
civilingenjörsprogrammen. ETH bedöms tillsammans med Technische Univer-
siteit Delft ha de bästa civilingenjörsutbildningarna i Europa. Ett nytt inslag är 
att det internationella samarbetet på utbildningssidan ständigt utvidgas tack 
vare IT. År 2004 upprättades bland annat ett samarbetsavtal med Stanford 
University, som gäller skapandet av gemensamma kurser på master-nivå i ”Sci-

Kina är en lockande utbildningsmarknad för många universitet. Rektor tog 

En försöksverksamhet pågår nu inom biologi/bioteknik, där ett trettiotal ut-
valda studenter får komma till Uppsala för att inom ett masterprogram under 
ett år studera här. Den här verksamheten har redan gett ringar på vattnet och 
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studenterna efterfrågar nu också kurser inom andra delar av fakultetens ut-
bildningsprogram. Förutsättningarna att rekrytera kinesiska studenter liksom 
i en framtid också indiska studenter till fakultetens utbildningar bedöms vara 
goda.

Projektplanen – ett kraftfullt instrument
för förnyelse av forskning och grundutbildning

Genomförandet av Projektplan 1996 (se Jan Ivar Mattssons bidrag i denna 
skrift) vid Uppsala universitet innebär inte bara att forskningen och grund-

utan också att nya kreativa miljöer med nya konstellationer skapas i fem cent-

1996. Etapp 2 av samma laboratorium togs i bruk år 2000 och under år 2006 
tillkommer ytterligare en huskropp på laboratoriet. För tekniska sektionen 

-
sättningar för verksamheten. Ett av de allra bästa laboratorierna i Europa för 
materialinriktad forskning kunde tas i bruk. Verksamheterna har i denna miljö 
utvecklats synnerligen väl. Med utbyggnaden av Ångströmlaboratoriet i etapp 

kunnat etableras och då särskilt inom magnetism och rymdteknik. Avdelningen 
för signaler och system har inte tidigare kunnat beredas plats på Ångströmlabo-
ratoriet utan har varit lokaliserade till Magistern. Med tillkomsten av etapp 3 

-
tration av den teknikvetenskapliga forskningen och utbildningen.

-
bar också en dramatisk förändring av villkoren för fysiken vid universitetet. 
För första gången kunde fysiker med så olika inriktningar som astronomi, ast-
rofysik, rymd- och plasmafysik, kondenserade materiens fysik, molekylfysik, 
ytfysik, kvantkemi, elementarpartikelfysik, kärnfysik och neutronfysik arbeta 
sida vid sida under samma tak. Detta har varit av stor betydelse för fysikens 
utveckling, såväl inom forskning som inom undervisning. I den stimulerande 

för nyskapande forskningsprojekt. På liknande sätt har också undervisningen 
kunnat dra fördel av de nya lokalerna. Ångströmlaboratoriet har på ett ut-
märkt sätt befrämjat kontakten mellan studenter och forskningsverksamhet. 
Färdigställandet av etapp 3 medger också att teoretisk fysik och matematik kan 
beredas plats i Ångströmlaboratoriet. Med etapp 3 har också energiforskningen 

Vid genomförandet av projektplanen delades den kemiska sektionen. De 
-

turliga hemvist på Ångströmlaboratoriet, medan övrig kemi, som till en del 
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lokalerna färdiga på Ångströmlaboratoriet för kemin. På BMC fanns då redan 
biokemin och ytbiotekniken, som 2001 kompletterades med analytisk kemi, 
fysikalisk kemi och organisk kemi från kvarteret Kemikum.

Forsknings- och utbildningsverksamheterna inom geovetenskaperna fanns 

kunde dock dessa verksamheter samlokaliseras i en ny byggnad som närmaste 
granne till SGU, Sveriges Geologiska Undersökning. Samlokaliseringen har givit 
upphov till nya forskningsprogram och förändrat grundutbildningen kraftigt.

-
lerade mot livsvetenskaper. BMC har under den gångna perioden upprustats 
och anpassats till skilda verksamheter inom biologi, kemi, medicin och farmaci. 
Upprustningen har gjorts etappvis och nu återstår etapp 3, som är under de-
taljplanering.

Inom Matematiskt-informationsteknologiskt centrum (MIC) har slutligen 

2000-talet och Institutionen för informationsteknologi har nu kunnat beredas 
sammanhängande och renoverade lokaler.

För biologiska sektionen har det senaste decenniet varit en mycket dyna-
misk period. Nära 20 institutionsenheter, utspridda på ett tiotal olika platser 
inom universitetet, har sammanförts i två centrumbildningar. En del av sek-
tionen är lokaliserad till BMC, medan huvuddelen av sektionen är lokaliserad 
till Evolutionsbiologiskt centrum, EBC, som etablerades i april 2000 genom 
samlokalisering av tio tidigare separata forskningsenheter i en centrumbildning 
i nya eller nyrenoverade lokaler. Den sista fasen i EBC:s utbyggnad inleddes 
2005 och innefattar att ytterligare tre enheter i EBC:s organisation kommer att 
inrymmas i centrumbildningen. Den kraftsamling kring forskning med inrikt-
ning mot evolutionsbiologi som EBC utgör har få motsvarigheter i världen och 
ger utmärkta förutsättningar för avancerad biologisk forskning.

Med genomförandet av projektplanen har också ändamålsenliga undervis-
ningslokaler inom grundutbildningen kunnat erhållas. Dessutom har hänsyn 
kunnat tas till förändringen i studenternas studievanor i planeringen av de nya 
lokalerna. Idag studerar många studenter tillsammans i mindre grupper och det 
är viktigt att de får lokalmässiga förutsättningar att göra detta.

-
turvetenskapliga fakulteten till andra och oftast nya eller nyrenoverade lokaler. 
Nya forskningskonstellationer, nya forskarutbildningsprogram och forskarsko-
lor, nya grundutbildningar, attraktiva postdoktorsmiljöer, förbättrade rekryte-
ringsmöjligheter av nya lärare och forskare till fakulteten och mycket annat 
har kommit till stånd tack vare projektplanen. Idag bör vi nog ställa oss frågan 
i vilket läge den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten hade varit om inte pro-
jektplanen genomförts.
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Organisatoriska förändringar
Under perioden 1997 till 1999 fanns inom universitetet det så kallade dekan-
mötet, där universitetsövergripande frågor ventilerades. Samtliga fakulteter var 
här representerade med sina fakultetsdekaner. År 1999 infördes de tre veten-
skapsområdena humaniora–samhällsvetenskap, medicin–farmaci och teknik–
naturvetenskap. Även om teknik och naturvetenskap redan tidigare var sam-
manhållna i en fakultet medförde denna förändring också andra förändringar. 
Införandet av vetenskapsområdena innebar också införandet av en linjeorgani-
sation med linjen rektor – vicerektor – prefekt, med vicerektorer och prefek-
ter som ansvariga för vetenskapsområden respektive institutioner. Tillsammans 
med rektor, prorektor och förvaltningschef ingår också de tre vicerektorerna i 
universitetsledningen. Med införandet av den nya organisationen blev universi-
tetet mera sammanhållet samtidigt som ledningsansvaret blev tydligare. Som en 
konsekvens av införandet av vetenskapsområden har striktare rutiner för och 
förbättrad kvalitet i verksamhetsplaneringen inom TN-området uppnåtts.

Den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten var under många år indelad i 
sektioner med formella sektionsstyrelser. 1992 gjordes en förändring av organi-
sationen genom att sektionsstyrelserna avskaffades och antalet sektioner ändra-
des från fyra till sex: matematik/datavetenskap, fysik, teknik, kemi, biologi och 
geovetenskap. Varje sektion leds av en sektionsdekan som också är ledamot av 
fakultetsnämnden. Sektionsdekanen avgör själv sektionens inre organisation. 
Det vanligaste är att man har en informell ledningsgrupp för sektionen eller att 
man har sektionskollegier. Sektionerna har ett övergripande ämnesmässigt an-
svar för den långsiktiga utvecklingen. Den sektionsvisa indelningen, som alltså 
infördes 1992, har fakulteten valt att behålla.

Den inre organisationen inom fakulteten har utvecklats i takt med att nya 
krav har ställts och verksamheterna har utvecklats. Bland annat har utveck-
lingen inom grundutbildningen satts i centrum med inrättandet av ett grundut-
bildningsutskott 1997 under ledning av en grundutbildningsdekan. I takt med 
att grundutbildningen expanderade inrättades den tekniska utbildningsnämn-
den respektive den naturvetenskapliga utbildningsnämnden 2002 med ett lång-
siktigt planerings- och uppföljningsansvar inom respektive områden. I sam-
band med ytterligare en omorganisation 2005 blev dessa nämnder operativa. 
För utveckling och uppföljning av forskarutbildningen inrättades också samma 
år ett forskarutbildningsutskott under ledning av prodekanus. Inom fakulteten 

samband med befordringsreformens genomförande inrättades också en beford-
ringskommitté för hantering av ansökningar om befordran från lektor till pro-
fessor. Mandatet har också utvidgats till att omfatta alla befordringsärenden. I 

Enheten för marknadsföring, omvärldskontakter och rekrytering, eller 
MOR-enheten som den kom att kallas, bildades 2001 i syfte att bland annat 
arbeta med tredje uppgiften samt rekryteringsfrågor inom grundutbildningen. 
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Denna verksamhet har blivit mycket framgångsrik och har förtjänstfullt stött 
den så kallade teknobussen, ett samarbetsprojektet mellan Uppsala universi-
tet, kommunerna i Uppsala, Östhammar och Tierp och Sandvik AB i Gimo. 
Projektet syftar till att öka intresset för teknik och naturvetenskap i de lägre 
åldrarna i skolan med hjälp av illustrativa experiment, som eleverna själva får 
pröva då teknobussen under någon vecka besöker skolan. Projektet övertogs 
från och med 2006 av den utbildningsvetenskapliga fakulteten och kommer 
då att ingå i den reguljära lärarutbildningen. Slutligen har Enheten för Uppsala 
tekniska högskola, UTH-enheten, som sköter administrationen för ingenjörs-
utbildningarna, lagts under fakultetskansliet efter att tidigare ha legat inom 
Institutionen för teknikvetenskaper.

Under perioden 1997 till 2006 har ett stort antal förändringar också skett i 
institutionsstrukturen. Dessa förändringar har varit motiverade av effektivitets-
skäl, ämnesmässiga utvecklingar och omlokaliseringar i samband med genom-
förandet av projektplanen. Alla sektioner utom den fysiska och den tekniska 
har under den gångna perioden omorganiserats kraftigt. Också den fysiska sek-
tionen kommer nu att förändra sin institutionsindelning liksom organisationen 
av grundutbildningen. Nedan ges en översiktlig redovisning av större föränd-
ringar i institutionsbildningar under perioden.

Informationsteknologin har vuxit kraftigt och 1998 bildades Institutionen 
för informationsteknologi från de tidigare institutionerna Teknisk databehand-
ling, Datorteknik och Datalogi samt från Avdelningen för systemteknik. Vid 
bildandet av institutionen fanns 137 anställda. Efter att ha passerat ett maxi-
mum 2004 på 213 anställda har nu institutionen vid utgången av 2005 183 an-
ställda.

Genomförandet av projektplanen medförde också bildning av fyra nya ke-
miinstitutioner. Institutionen för materialkemi bildades 2001 (Ångströmlabo-

samt Institutionen för fotokemi och molekylärvetenskap (Ångströmlabora-
och analytisk 

kemi med avdelningarna för ytbioteknik, analytisk kemi, fysikalisk kemi och 
kvantkemi (väsentligen på BMC). Institutionen för kvantkemi upphörde att 
existera år 2000 och blev i stället en avdelning inom Fysiska institutionen vid 

Biologisektionens verksamheter vid BMC sammanfördes 1999 till två en-
heter: Institutionen för cell- och molekylärbiologi och en mindre institution 
för bioorganisk kemi. I samband med etableringen av EBC sammanfördes alla 
ingående institutioner till en enda institution för evolutionsbiologi, som blev 
universitetets största med drygt 500 personer. Sedan 2003 är emellertid denna 
institution uppdelad på tre ungefär lika stora institutioner. 

Den geovetenskapliga sektionen bestod i mitten av 1990-talet av tre institu-

paleontologi och hydrologi, Geofysiska institutionen och Meteorologiska in-



141

stitutionen. Institutionen för geovetenskap och delar av geofysiken var loka-
liserade till kvarteret Lagerträdet, medan meteorologi och seismologi fanns i 
Observatorieparken. Dessa tre institutioner gick samman i en institution 1998, 

Även om förslaget om bildandet av en institution inom geovetenskaperna inte 
mottogs med entusiasm av alla blev det en förändring, som varit positiv för 
många, och då inte minst för studenter och forskarstuderande. Institutionen är 
nu den största och mest omfattande geovetenskapliga universitetsinstitutionen 
i landet.

Kompetensförsörjning och jämställdhet
En radikal förändring i tjänstestrukturen inträffade vid införandet av möjlig-
heten att befordra lektorer till professorer 1999. Idag tillsätts professorer efter 
kungörelse av anställning respektive efter befordran. Reformen har påtagligt 

-
-

sorer, varav 146 inom kategorin befordrade. Antalet kvinnliga professorer har 
under perioden 1997 till 2005 ökat från fyra till nitton. Andelen kvinnor i pro-
fessorskategorin har under motsvarande perioden ökat från 6% till 9%.

När det gäller lektorer har andelen kvinnor ökat från 12% till 20% under pe-
rioden. Det är visserligen en svag men stabil ökning. Fakulteten har också infört 
ekonomiska stimulansåtgärder för att kunna öka denna andel snabbare.

På forskarassistentnivån är resultatet nedslående vad avser rekryteringen av 
-

sierar nu inte mindre än ett 40-tal forskarassistenter via fakultetsmedel. Därtill 

att fakulteten sammantaget har ett 70-tal forskarassistenter, vilket betyder att 
rekryteringen in i systemet är på acceptabel nivå. Tyvärr har andelen kvinnor i 
denna kategori inte ökat utan här krävs ytterligare ekonomiska incitament. Fa-
kulteten prövar nu att tillföra stöd till doktorander vid nyrekrytering av kvin-
nor inom denna kategori.

Inom forskarutbildningen ökar antalet kvinnor generellt samtidigt som det 
är stora variationer mellan olika ämnen. Dataområdet har ett fåtal kvinnliga 
doktorander till skillnad från biologin som domineras av kvinnliga doktoran-
der. Vid periodens början var andelen kvinnor som avlade doktorsexamen 25%, 
2005 var den 33%.

En tydlig ökning av antalet kvinnor i grundutbildningen har skett under pe-
rioden. För att ta ett exempel har andelen kvinnor bland färdiga civilingenjörer 
ökat inom fakulteten från 15% vid periodens början till 46% vid periodens 
slut.
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Grundutbildningen i teknik och naturvetenskap
Forskningen och grundutbildningen inom vetenskapsområdet är nära länkade 
till varandra. De nya kreativa grundutbildningar, som skapats inom området, 
är sprungna ur en framgångsrik forskning. Exempel på sådana utbildningar är 
molekylär bioteknik, bioinformatik, system i teknik och samhälle, energisys-

-
bildningen garanterar både en kontinuerlig förnyelse av grundutbildningen och 
en grundutbildning på högsta internationella nivå.

En tillbakablick visar att den teknisk-naturvetenskapliga fakultetens grund-
utbildning årligen har förändrats både kvantitativt och kvalitativt och att de 
sammanlagda effekterna av dessa förändringar över ett antal år har blivit avse-
värda. Under Bo Sundqvists nio år som universitetets rektor har antalet helårs-
studenter ökat praktiskt taget kontinuerligt från ca 3 800 år 1997 till 4 600 år 

intresset för teknik och naturvetenskap bland landets ungdomar under de se-
naste tre–fyra åren. Inom de enskilda ämnena har dock studentantalet varierat 

-
trycket och antalet helårsstudenter på de datavetenskapliga utbildningarna. För 
övriga ämnesområden har antalet helårsstudenter varierat mindre. För teknik 
har det dock varit nedgång från år 2001 p.g.a. en omorganisation av högsko-

till kemi (kemiteknik) respektive geovetenskap (byggteknik). Även om varia-
tionerna i antalet helårsstudenter inom de olika ämnena har varit relativt små 
har de ändå tillsammans med den allmänna ekonomiska åtstramningen skapat 
övertalighetsproblem inom många institutioner. 

Antalet civilingenjörsprogram har ökat från sex till nio under perioden och 
andelen civilingenjörsutbildning från ca 30 procent 1997 till ca 45 procent 
2005.

Detta är till stor del konsekvenser av beslut som fattats under Bo Sund-
qvists fyra år som dekanus för den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, då 
det också tillkom tre nya civilingenjörsprogram. Sundqvist var också tillsam-
mans med professor Måns Ehrenberg involverad i utvecklingen av civilingen-
jörsprogrammet molekylär bioteknik, som fått inte mindre än sex efterföljare 
i landet. Ett ännu djärvare civilingenjörsprogram, som Sundqvist tillsammans 
med professor Rolf Torstendahl initierade, var system i teknik och samhälle 
(STS, ibland kallat ”humanistingenjören”). Programmet blandar 120 poäng tek-
nik med 60 poäng humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. För att för-
stärka forskningsanknytningen av programmet har också inrättats ett centrum 
för STS-forskning.

Inom den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har det skett en tydlig för-
skjutning mot civilingenjörsutbildning. Innebär det då att fakultetens utbild-
ning blivit en kopia, men i mindre format, av KTH:s eller Chalmers utbild-
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unika samarbeten över traditionella gränser, så att Uppsalas bredd och konkur-
rensfördelar har kunnat utnyttjas.

BASTU-projektet genomfördes över hela universitetet med besparingsbe-
ting och omfördelningar. För grundutbildningen inom teknik och naturveten-
skap innebar projektet att en pedagogisk förnyelsefond på 3,8 Mkr/år kunde 
skapas. Medel kan sökas från denna fond för större pedagogiska utvecklings-

fakulteten. I omställningen till ett Bolognaanpassat system krävs ett stort ut-
vecklingsarbete. Särskilda centrala resurser har frigjorts för detta arbete under 
2005.

Rektor har visat stort intresse för förnyelse och utveckling av undervisning-
-

nansiering av Uppsala Learning Lab, satsning på programvara för undervisning 
och på studentportalen. Han har också verkat för utökad pedagogisk utbild-
ning för akademiska lärare via universitetets enhet för utveckling av pedagogik 

Figur 1. Antalet helårsstudenter inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 1995–2005
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Figur 2. Antalet helårsstudenter i olika ämnen under åren 1997 till 2005.
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och interaktivt lärande och genom krav på fakulteterna att anordna ämnesdi-
daktiska kurser, ett krav som den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten också 
uppfyllt.

Parentetiskt här kan avslöjas att Bo Sundqvists insikter om teknikens möj-
ligheter i utbildningen är av gammalt datum. Han läste matematik på distans 
vårterminen 1963, då han samtidigt var lärarvikarie i Västerbotten. De tekniska 
hjälpmedel som användes då var bandspelare för att spela in och spela upp 
föreläsningar, papper och penna för att skriva ner föreläsningar samt snälltåget 
Nordpilen för transport av band och anteckningar mellan Uppsala och Löv-
ånger. Interaktiviteten var inte den bästa, men tentan gick bra.

En internationell närvaro och betydligt mer av samarbeten med välrenom-
merade lärosäten kommer att krävas även för grundutbildningen i framtiden. 
Ett pilotprojekt med bioteknikutbildning för kinesiska studenter pågår som 
förberedelse för uppdragsutbildning på masternivå. Ett djupare samarbete i 
riktning mot en strategisk allians med universitetet i Groningen har påbörjats 
genom ett antal samarbetsprojekt. På det lokala planet har samarbeten över 
ämnes- och fakultetsgränser redan nämnts. Till detta kan fogas kemiteknik-

samarbeten med SLU, tydligast manifesterade genom civilingenjörsprogram-
men miljö- och vattenteknik (start 1993) och energisystem (start 2000).

Högskoleverket har under perioden utvärderat alla fakultetens grund- och 
forskarutbildningar. Rektor tog också initiativ till en intern utvärdering av fors-
karutbildningarna. Resultaten från den sista utvärderingen, av ingenjörsutbild-
ningarna, är inte publicerade vid färdigställandet av detta avsnitt. Från de ti-
digare utvärderingsrapporterna kan dock konstateras att samtliga utbildningar 
fått mycket goda omdömen och ligger på nationell toppnivå.

-
hör framgångsfaktorerna för ett universitet. Föranstaltningar har gjorts när det 
gäller fysiska miljöer och infrastruktur inklusive studentbostadsbyggande och 

-
kerhet; bland annat inrättades en funktion som betygsombudsman vid univer-
sitetet år 2001.

Den andra viktiga gruppen vid ett universitet är de anställda. Bo Sundqvist 
har, som rektor eller som ordförande respektive vice ordförande i Sveriges Uni-
versitets- och Högskoleförbund (SUHF), agerat mot försämrade arbetsvillkor 
för universitetsanställda och varnat för konsekvenserna av en sådan utveckling. 
På naturvetarens vis har han tagit fram ett gediget underlag som visar resurs-
utvecklingen i förhållande till arbetsbelastningen för lärare och andra anställda. 
Huruvida detta arbete kommer att bära frukt, i vilken utsträckning och när, är 
inte lätt att bedöma.
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Forskning och forskarutbildning
inom teknik och naturvetenskap

Inom det teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet bedrivs en omfat-
tande forskning som till sin karaktär sträcker sig ända från en förutsättningslös 
grundforskning till en tillämpad, industrinära forskning. Ämnesmässigt omfat-
tar den allt ifrån matematisk teoribyggnad till kunskap om materiens uppbygg-
nad, funktion och dynamik, evolutionär biologi och jorden som system. Under 
aktuell period har forskningen förnyats kraftigt och ett tjugotal nya forsknings-
program har tillkommit. Trots de nya möjligheterna att befordra kompetenta 
lektorer till professorer har ett relativt sett stort antal professurer tillsatts efter 
utannonsering inom fakulteten:

Inom matematiken erhölls en så kallad Tham-professur 1997 med prof. 
Burglind Juhl-Jöricke som första innehavare. Två professurer i matematik 
är under tillsättning under 2006. Den ena professuren har en öppen utan-
nonsering, medan den andra är inom tillämpad matematik för att bland 
annat stärka matematikundervisningen inom ingenjörsprogrammen.
Inom IT-området har ett relativt sett stort antal nya professurer kommit 
till, bland annat tack vare rektors strategiska medel: datakommunikation 
(Gunningberg), datorarkitektur (Hagersten), databasteknik (Risch) och 
systemmodellering (Stoica). Professuren i numerisk analys har fått en 
kvinnlig innehavare 2006, Gunilla Kreiss, den första kvinnliga professorn 
inom IT-institutionen. 
Inom fysiken har professurer i elementarpartikelfysik (Ekelöf ), elektron-
spektroskopi (Piancastelli), kvantkemi (Lunell), teoretisk magnetism 
(Eriksson) och fysikundervisningens didaktik (Linder) tillsatts. 

-
skap (Schweitz, Hogmark), solenergimaterial (Niklasson), elektricitets-
lära (Leijon), experimentell fysik, särskilt elektronmikroskopi (Leifer) 
samt nanoteknologi (Strömme).
Inom kemin tillsattes professuren i ytbioteknik (Caldwell), polymerke-
mi (Hilborn), organisk kemi (Andersson, Baltzer), kemisk fysik (Ham-
marström) och molekylär biomimetik (Styring).
Inom geovetenskaperna tillsattes professurer i kvartärgeologi (Bennet), 
meteorologi (Zilitinkevich) och byggteknik (Axelsson).

mindre än 11 tillsatts sedan 1999, och ytterligare en, i systematisk bota-
nik, är under tillsättning. Fem av professurerna är nya och kopplade till 
etableringen av nya forskningsprogram: systematisk zoologi (Ronquist), 
evolutionsbiologi (Ellegren), bioinformatik (Komorowski), evolutionär 
organismbiologi (Ahlberg) och evolutionär funktionsgenomik (Lager-

•

•

•

•

•

•

•
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av resurser inom fakulteten, huvudsakligen i samband med BOT och 
BASTU-projekten.

När det gäller fakultetsanslagen (inkl. hyra) har dessa ökat från 370 Mkr 1997 
till 488 Mkr 2005. Under motsvarande tid har de externa anslagen ökat från 
383 Mkr till 680 Mkr, varav en tredjedel kommer från Vetenskapsrådet. Det 
innebär att de externa anslagen vid periodens inledning utgjorde 50% av forsk-

den. Det är i allt mer ökad utsträckning nödvändigt att använda fakultetsan-

urholkar möjligheterna för fakulteterna att styra den egna forskningen.
-

kulteten under perioden. Relativt sett stora externa forskningssatsningar 
har kommit från VINNOVA (SUMMIT, mikrostrukturteknik och ASTEC, 
mjukvaruutveckling) i form av kompetenscentra, Strategiska Stiftelsen (Ång-

MISTRA (Ångström Solar Centre) samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 
(Wallenbergkonsortiet för genomikforskning). Om vi för ett ögonblick bort-

satsningar (bland annat med stöd av Vetenskapsrådet, FORMAS och Wallen-
bergstiftelsen) har tillkommit samtidigt som den biologiska forskningens kon-
kurrenskraft ökat inom fakulteten. Nästan alla sektioner har under perioden 

ligger en hel del externa medel också inom centrumbildningarna.
Även om forskningen generellt har utvecklats väl under perioden har det 

också funnits stora motgångar. Vetenskapsrådet (VR) beslutade 2002 att forsk-
ningsverksamheten inom fysik vid The Svedberg-laboratoriet (TSL) skulle läg-
gas ner. En avvecklingsplan härför utarbetades och iscensattes 2005. Det var na-
turligt för TN-fakulteten att i kraft av den starka internationella utvärderingen 
av hadronfysiken hitta en annan bas än TSL för denna forskningsinriktning. 
Valet föll på anläggningen i Jülich, som under en övergångsperiod blir hadron-
fysikens hemmabas. Sålunda skeppades bland annat den stora WASA-detek-
torn till Jülich under hösten 2005. I Darmstadt i Tyskland är en ny anläggning 
för forskning inom bland annat hadronfysik under uppförande (GSI) och från 
omkring 2010 blir denna hemvisten för hadronfysiken.

En annan anläggning, som också abrupt lades ner, var neutronforskningslabo-
ratoriet i Studsvik. Vid en presskonferens strax före jul 2004 meddelade företa-
get Studsvik AB att laboratoriet från och med juli 2005 inte längre hade tillgång 
till några neutroner från reaktorn, det vill säga att laboratoriet skulle läggas ner. 
Vid laboratoriet bedrevs forskning inom kärnfysik och neutronspridning. Neu-
tronspridningen används för att bestämma atomarrangemang i fast materia samt 

-
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är dock i skrivande stund inte riktigt klart var den hamnar.
Inom forskarutbildningen skulle fakulteten inom den senaste fyraårsperioden 

(2002–2005) producera 445 forskarexamina. Som framgår av tabell 2 nedan upp-
fyller fakulteten detta uppdrag med råge. Samtliga sektioner har ökat antalet fors-

om antalet forskarexamina kan man konstatera att antalet forskarexamina har 
ökat med ca 50% sedan 1997 och att ett drygt tusental nya doktorer examinerats 
under aktuell period. Ökningen är anmärkningsvärd med tanke på att resurserna 
i fast penningvärde inte har ökat mer än mycket marginellt och då tack vare de 
externa anslagen. Den största ökningen står biologiska sektionen för. Stora externa 
forskningssatsningar har kommit biologin till godo under denna period, vilket 
möjliggjort en ökad forskarutbildningsvolym. Ytterligare skäl till ökningen av an-

olika sätt men vanligen med externa medel. Bland dessa kan nämnas

redan 1996 på medel från SSF,
AIM (Avancerad instrumentering och mätteknik),
AME (Advanced Micro Engineering),
FMB, forskarskola i matematik och beräkningsvetenskap (utbildnings-
departementet)
GRADU, forskarskola i fysik

Forskningen inom Uppsala universitet anses av många vara starkt disciplinärt 
orienterad. Olika undersökningar visar emellertid att tvärvetenskaplig och dis-
ciplinär forskning inom universitetet lever i en hälsosam symbios med varan-
dra. Den tvärvetenskapliga forskningen behöver för att långsiktigt överleva en 
ständig disciplinär påfyllnad, vilken väsentligen kan tillgodoses inom ett stort 

•

•
•
•

•

Tabell 1. Utvecklingen av de externa anslagen i miljoner kronor per år inom de olika sektio-
nerna 1997–2005.

År Matematik Datavet Fysik Teknik Kemi Biologi Geovet

1997 5.5 24.4 58.0 63 45 74 33
1998 6.0 27.8 65.4 82 59 74 37

1999 5.8 47.6 64.0 67 59 78 34

2000 5.9 50.9 79.0 69 65 90 31

2001 5.5 41.6 84.0 82 55 93 29

2002 7.2 57.6 80.0 89 77 118 34

2003 10.6 55.4 108.0 97 65 140 27

2004 9.8 62.3 119.0 103 81 153 33

2005 9.3 47.2 104.0 99 86 159 25
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forskningsuniversitet som vårt. När det gäller den tvärvetenskapliga forskning-
ens omfattning inom teknik och naturvetenskap visar en av Vetenskapsrådet 
nyligen publicerad bibliometrisk undersökning (Vetenskapsrådets rapportserie 
10:2005) att den är störst i landet vid Uppsala universitet.

Information om forskningen till allmänheten är mycket viktig. TN-fakul-
teten tog för några år sedan initiativet till att varje doktorsavhandling också 
skulle ha en populärvetenskaplig svensk sammanfattning på några sidor. Detta 
har slagit mycket väl ut. Doktoranderna får härigenom dessutom träning i att 
uttrycka sig populärt på svenska – någonting som krävs i ökad utsträckning 
bland annat i ansökningssammanhang.

är här överlägset som distributör. Många söker forskningspartners via nätet, till 
exempel för EU-nätverk. Doktorander, postdoktorer, arbetssökande, anställda, 

-
formation på nätet om den forskning som pågår. TN-fakulteten bestämde sig 
därför 2004 för att utveckla en forskningsdatabas, som väsentligen skulle täcka 

-
elska. I april 2005 släpptes denna databas (se forskning inom teknisk-naturve-
tenskaplig fakultet på universitetets webbplats www.uu.se) och på ett halvår 
hade drygt en halv miljon sidor besökts. Databasen uppgraderas nu två gånger 
om året, den ena gången då verksamhetsberättelsen lämnas in till fakulteten.

Den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten från 2006
Fakultetens utbildning anpassas nu till Bolognasystemet, vilket bland annat 
innebär en tydligare nivåindelning. Fakulteten kommer med sin stora forsk-
ningsöverbyggnad att satsa särskilt på masternivå och har ambitionen att vara 
bland de tio till femton främsta universiteten i Europa på denna nivå, det vill 
säga i paritet med den forskningsrankningen som universitetet har i Europa. 

Tabell 2. Antalet doktorsexamina i huvudämnen under perioden 1997–2005.

År Matematik Datavet Fysik Teknik Kemi Biologi Geovet

1997 3 9 25 15 19 25 8

1998 5 8 17 11 14 31 11

1999 2 8 24 17 25 28 15

2000 2 9 22 19 22 33 9

2001 6 7 18 11 23 36 15

2002 6 11 21 21 27 29 7

2003 5 15 26 22 22 51 16

2004 7 11 26 19 25 44 18
2005 5 14 29 26 26 37 12
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Samtidigt med övergången till Bolognasystemet görs en radikal förändring av 
kursupplägget i olika årskurser och ett så kallat modulsystem införs. Ett sådant 
system blir på sikt effektivare, stabilare och minskar belastningen på lärarkå-
ren.

Efter den lilla svackan i rekryteringen till grundutbildningen 2003 och 2004 
kan fakulteten nu fullgöra ett utökat uppdrag. Fakulteten kommer dock inte att 
öka uppdraget särskilt mycket utan snarare höja kvaliteten. Det kan möjligen 
också nu vara dags att införa ett system med fasta resurstilldelningar, som håller 
över en längre period för att möjliggöra arbete med kvalitetsfrågor i lugn och ro.

Fakulteten har med de relativt sett stadigt minskade fakultetsanslagen ingen 
ambition att öka forskarutbildningen utan satsar snarare på postdoktorsnivån 
och en internationell rekrytering på denna nivå. En sådan strategi skapar dy-
namik i systemet och förbättrar möjligheterna att höja både kvaliteten och 
volymen på den vetenskapliga produktionen.

-
nolikt bara sett början på detta. Det innebär bland annat behov av ytterligare 

föga utrymme för fri forskning av yngre forskare utan konkurrensen kräver att 
det är väletablerade forskare (oftast män) som blir de tunga aktörerna i dessa 
konstellationer. Detta medför att de ansträngningar universiteten gör för att 
öka jämställdheten och rekrytera yngre forskare motarbetas av tendensen till 

-
gram inom fakulteten, som också inkluderar adekvata resurser för initiering av 
ny forskningsverksamhet, liksom för främjande av jämställdhet.

Finansieringen av grundutbildningen och forskningen har blivit allt ryckiga-

inom grundutbildningen är kopplad till hur studerandeströmmarna går. Det 
har blivit allt svårare att förutse vilka utbildningar studenterna kommer att 
välja. Valet styrs i allt ökande utsträckning av konjunkturändringar och oftast 

av allt mindre betydelse; istället har uppfyllandet av ett antal randvillkor blivit 
alltmer betydelsefullt. Detta har skapat en allmän osäkerhet liksom också en 

-
förordnande utan projektanställningar blir allt vanligare. Detta kommer i sin 
tur att skapa problem när det gäller rekryteringen av de allra bästa till universi-
teten och då inte minst kvinnor. Här krävs radikalt förändrade förutsättningar 
från statsmakterna om denna trend skall ändras.

Kommersialisering av forskningsresultat blir en tydligare framtida uppgift 

på alla utbildningar skall erbjudas en kurs i entreprenörskap. Idag kan bara ett 
fåtal studenter erbjudas plats på den så kallade entreprenörskolan, som är en 
ettårig utbildning inom området.
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Med satsningen på allt större forskningskonstellationer liksom högskolans 
behov av allt effektivare enheter följer nödvändigheten av en allt mer profes-
sionell ledningsorganisation. Fakulteten har ambitionen att förstärka utbild-
ningsinsatserna på olika ledningsnivåer. Det är också viktigt med en förstärkt 
utbildning i hur ett effektivt styrelsearbete skall bedrivas på institutionsnivå.



Mats Thelander och Caroline Liberg

Rektor och utbildningsvetenskapen

ÖR LÄRARUTBILDNINGEN VID Uppsala universitet är det ingen överdrift att 
beteckna rektorsperioden 1997–2006 som dynamisk, ja stundtals turbu-
lent. Till stor del beror det naturligtvis på händelser utanför rektors kon-

troll, till exempel samhällets utveckling, statsmakternas ingripanden och häftiga 
opinionsyttringar i medierna. Men vi vill gärna tro att det till inte så ringa del 
också har samband med Bo Sundqvists personliga engagemang för att stärka 
lärarutbildningen och på allvar integrera den i universitetsorganisationen. Att 
detta inte gått av sig självt är enkelt att konstatera. Ibland har lärarutbildningen 
själv trilskats, men oftare har det varit ointresse eller aktivt motstånd inom an-
dra delar av universitetet som har satt käppar i hjulet.

Lärarutbildningarna i Sverige var länge egna inrättningar med samma huvud-
man som skolan. I Uppsala hade alltsedan 1843 funnits ett seminarium för folk-

1964 ändrades benämningen från seminarium till lärarhögskola men redan 1977 
upphörde Lärarhögskolan i Uppsala i samband med att landets lärarutbildningar 
fördes in under universiteten.

Under sina första 20 år inom universitetet fortsatte nog lärarutbildningen i 
Uppsala att i stor utsträckning leva sitt eget liv; införlivandet med akademin 
märktes inte så mycket. Men mot slutet av 1990-talet började det hända saker. 
Universitetet visade ett klart starkare intresse för lärarutbildningen och för att 
på allvar inlemma den i sin övriga verksamhet. ”Lärarutbildningen – en ange-
lägenhet för hela Uppsala universitet” blev det nya mottot. Säkert spelade det 
också in att utbildningsuppdraget från lärarutbildningen plötsligt blev mer in-
tressant för institutioner som annars kunde få svårt att klara sin ekonomi.

En annan faktor som troligen påverkade universitetets syn på lärarutbildning-
en var att rekryteringssvårigheterna tvingade många utbildningsprogram och in-
stitutioner att sänka kraven för antagning. För att lösa de omedelbara problemen 
infördes stödutbildningar och basterminer. Men för att i det längre perspektivet 
komma till rätta med problemen var det framför allt den egna lärarutbildningen 
man kunde styra med. Om universitetet utbildade bättre lärare för förskola, 
grundskola och gymnasium så borde man kunna räkna med att dessa i sin tur 
utbildade kunnigare och mer studiemotiverade studenter i nästa generation. I 
det nya utbildningslandskapet var därför en vässad lärarutbildning något som 
universitetet hade skäl att satsa på – om inte annat av självbevarelsedrift.

F
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Organisation i förändring
Vissa organisatoriska förändringar inom lärarutbildningen under senare delen 
av 1990-talet vittnar om att ett reformarbete har inletts. Ansvar för verksam-
heten har på den tiden Nämnden för lärarutbildning, och den 1 juli 1994 inrät-
tas vid nämndens sida Nämndens för lärarutbildning vetenskapliga råd. I rådet 
ska utöver företrädare för Institutionen för lärarutbildning (i fortsättningen 
ILU) och Fortbildningsavdelningen också ingå representanter för samtliga fa-
kulteter som medverkar i lärarutbildningen.

Nästa steg i förändringsarbetet tas 1998 då både Nämnden för lärarutbild-
ning och dess vetenskapliga råd ersätts av Lärarutbildningsområdets utbild-
nings- och forskningsnämnd (LUF-nämnden). Nämndens livslängd ska visa sig 
bli kortare än dess namn.

En stor sak inom lärarutbildningen inträffar hösten 2000 och förändringarna 
fortsätter att sätta spår i nya organisationsreformer. Efter mångårigt utrednings-
arbete inom Lärarutbildningskommittén (LUK) antar riksdagen då proposi-
tionen En förnyad lärarutbildning. Genom riksdagsbeslutet stadgas att det vid 
varje lärosäte med lärarutbildning ska inrättas ett ”särskilt organ”, direkt under-
ställt universitetets/högskolans styrelse och med uppgift att exklusivt ansvara 
för lärosätets hela lärarutbildning och för forskning och forskarutbildning i an-
slutning till lärarutbildningen.

Åtminstone till en början kom detta särskilda organ att få mycket varieran-
de utformning vid de cirka 25 lärosäten i landet som bedriver lärarutbildning. 
Uppsala universitet agerade resolut och beslöt att göra det särskilda organet till 
en regelrätt fakultetsnämnd. Den 1 juli 2001 inledde Utbildningsvetenskapliga
fakultetsnämnden sin första mandatperiod. LUF-nämnden hade gått i graven 
och universitetet hade fått sin nionde fakultet. I ett särskilt rektorsbeslut fast-
slogs även att fakultetskollegiet (som utser lärarrepresentanter i nämnden) inte 
enbart skulle bestå av lärare som var direkt underställda Utbildningsveten-
skapliga fakultetsnämnden (huvudsakligen lärare vid ILU) utan också lärarut-
bildare knutna till andra fakulteter. Principen om dubbel fakultetstillhörighet 
knäsattes därmed.

I universitetets nya organisationsstruktur kom Utbildningsvetenskapliga fa-
kultetsnämnden till en början att höra till Vetenskapsområdet för humaniora 
och samhällsvetenskap. Eftersom detta var både oegentligt (lärarutbildningen 
tillhör hela universitetet) och regelvidrigt (det särskilda organet skulle vara 
direkt underställt universitetsstyrelsen) ändrades förhållandet efter två år. Från 
den 1 juli 2003 har Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden varit omedel-
bart underställd rektor och konsistorium och från samma tidpunkt har också 
fakultetsdekanen haft säte i universitetsledningen.
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En förnyad lärarutbildning
Efter rekordkort förberedelsetid tog universitetet höstterminen 2001 in de för-
sta studenterna till det nya lärarutbildningsprogrammet. Antagningen sattes till 
800 nya studenter per år och med programmet fullt utbyggt blev Uppsala den 
fjärde största lärarutbildningen i landet. De första studenterna på det nya lärar-
programmet utexaminerades i slutet av 2004.

I grova drag innebär den förnyade lärarutbildningen att kraven på ämnes-
kunskaper har skärpts för lärare som arbetar med yngre barn samtidigt som 
kravet på yrkesrelevant kompetens utöver ämneskunskaper har ökat för lärare 
som arbetar i grundskolans högre årskurser eller på gymnasiet. För studen-
terna var nog den viktigaste skillnaden att valfriheten inom programmet blev 
mycket större – på gott och ont.

Den samlade lärarutbildningen vid Uppsala universitet är i dag förlagd till 
drygt trettio institutioner och rymmer en utbildning som växt fram inom både 
akademisk tradition och seminarietradition. Seminarietraditionen gör sig på-
mind framför allt inom ILU på så sätt att en stor del av utbildningen bedrivs 
av adjunkter som har sin bakgrund som lärare i förskola och skola. Deras kun-
skap och kompetens baseras på gedigen beprövad erfarenhet av en komplex 
yrkesverksamhet. Det är inte ovanligt att den kunskapen ställs i bjärt kontrast 
till vetenskapligt baserad kunskap. Något förenklat kan motsättningen på ett 
innehållsmässigt plan sägas bestå av att man talar om utbildningsverksamhet 
utifrån olika positioner och på grund av detta på olika sätt. Det är dock en 
motsättning som sakta men säkert – och på goda grunder – är på väg att lösas 
upp. De senaste årens händelser inom det utbildningsvetenskapliga området 

att nya mötesplatser för dessa båda traditioner har skapats. Man har helt enkelt 
blivit tvingad att tala med varandra. Ett annat avgörande steg har varit att krav 
ställts på en tydligare forskningsanknytning av lärarutbildningen och pedago-
gisk yrkesverksamhet.

Forskning och forskarutbildning
1997 får ILU sin första egna professor – i pedagogik med inriktning mot lärar-
utbildningarnas pedagogik. Samma år avsätter universitetet för första gången 
särskilda medel för forskning och forskarutbildning inom lärarutbildningsom-
rådet, 925 000 kronor varav minst 400 000 kronor ska användas för studiestöd 
i forskarutbildningen. Samtidigt anslår regeringen på ett nationellt plan 8 mil-
joner kronor till forskning inom lärarutbildningsområdet och ur den potten får 
Uppsala efter ansökan stöd för projektet Klassrumsinteraktion och lärande i ett 
mångkulturellt samhälle.

-
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satsas på doktorander vid universitetets övriga fakulteter. Det ska nämligen 
sägas att intressant utbildningsforskning bedrivs över hela universitetet. Vid 
en inventering som nämnden tog initiativ till under 2003 kunde ett hundratal 

sedan Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden kommit till och fått egen 
forskarutbildning har strävan varit att stödja inte bara egen forskning och fors-
karutbildning – utan också forskning och forskarutbildning med utbildningsve-
tenskaplig relevans inom andra fakulteter. Som en mötesplats för forskare och 
doktorander med utbildningsvetenskapliga intressen vid hela Uppsala universi-
tet har fakultetsnämnden inrättat och gett stöd åt ett utbildningsvetenskapligt 
kollegium.

I reformprogrammet En förnyad lärarutbildning ingick ambitiösa satsningar 
på förstärkt forskning och forskarutbildning inom lärarutbildningsområdet. 
Regeringen avstod dock från att skapa ett särskilt utbildningsvetenskapligt ve-
tenskapsområde. I stället inrättade man en utbildningsvetenskaplig kommitté 
(UVK) inom Vetenskapsrådet. För att stimulera lärosätena att göra interna 
omfördelningar av forskningsmedel uppställdes kravet att UVK-stödda pro-

stolta över att vårt universitet gick in med centrala medel för att uppfylla detta 
krav. Man talade på UVK och departementet om ”Uppsalamodellen” och be-
traktade den som föredömlig. Problemet var bara att just inga andra universitet 
eller högskolor gjorde motsvarande insats – och beviljades i alla fall projekt! 

ändå ovedersägligt att inrättandet av UVK haft stor betydelse för en tydligare 
forskningsanknytning av lärarutbildningen och pedagogisk yrkesverksamhet. 
Området har fått höjd vetenskaplig status och den breda utlysningsstrategin 
har bidragit till att väcka intresse för utbildningsvetenskaplig forskning hos 
forskare med mycket olika inriktning.

År 2002 inrättar Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden ett eget fors-
karutbildningsämne, pedagogik med inriktning mot utbildningsyrken. Bland an-
nat efter kontroverser med Pedagogiska institutionen beslutar nämnden efter 
mindre än ett år att byta ämnesbenämning till didaktik. Mer än 80 sökande 
anmäler sig till en handfull utlysta doktorandanställningar. Så småningom kan 
sex doktorander antas.

På våren 2004 beslutar konsistoriet att gå fakultetsnämnden till mötes och 
göra didaktik också till huvudämne i kandidat- och magisterexamen. Efter år 
av fruktlösa ansträngningar har lärarutbildningen äntligen anförtrotts ett eget 
examensämne i grundutbildningen.

Universitetets anslag till nämndens forskning och forskarutbildning fort-
sätter att växa i långsam men stadig takt. Bland annat har medlen utökats 
genom förnyelseprogrammet BASTU. För 2006 uppgår anslaget till cirka 
7,4 miljoner kronor, lite drygt 0,6% av universitetets samlade statsanslag för 

-
ligt mer.
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Läget har förbättrats genom att en professur i didaktik kunnat inrättas tack 
vare rektors strategiska medel. I mars 2006 inrättades ytterligare en professur 
vid den utbildningsvetenskapliga fakulteten, ”med inriktning mot barns och 
ungas förutsättningar och villkor” som benämningen kom att lyda i rektors 
beslut. Även den professuren stöds av rektors strategiska medel. Fakultets-
nämndens plan för att bygga upp denna forskning innefattar att i ett första 
skede utöver professuren skapa utrymmen för doktorander. Forskningsmiljön 
och handledningsresurserna vid ILU har på kort tid blivit märkbart starkare. 
Hösten 2005 förfogar institutionen över två utlysningsprofessorer (som alltså 
snart blir tre), två befordrade professorer och en adjungerad professor. Lek-

det bli skördetid för fakultetens tidigaste investeringar i studiestöd. Ett antal 

närmar sig disputation.

Utvärdering och sedan?
Redan innan de första studenterna hade utexaminerats på det nya lärarprogram-
met påbörjade Högskoleverket hösten 2004 en landsomfattande utvärdering av 
utbildningen. Det var många som tyckte det var brådstörtat. Liksom andra 

som föll utvärderarna på läppen kan man för Uppsalas del nämna inlemmandet 
av utbildningen i universitetets organisation och universitetsledningens posi-

det allmänna utbildningsområdet, didaktikens plats på ämnesinstitutionerna 
och organisationen av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Högskoleverket uppmanar i sin utvärderingsrapport lärarutbildningen i 
Uppsala att fortsätta det arbete man redan påbörjat med att utveckla konsis-
tens och progression inom det allmänna utbildningsområdet. Det är en upp-
maning som riktas till i stort sett alla lärarutbildningar i landet. Utbildningsve-
tenskapliga fakulteten har under senhösten 2005 tillsatt en samverkansgrupp 
för utveckling av ett tydligt sammanhållet allmänt utbildningsområde. Det har 
varit viktigt att visa på att frågan om det allmänna utbildningsområdet är en 
angelägenhet för alla institutioner involverade i den samlade lärarutbildningen. 
En del av problemet gäller hur en eventuell infärgning av studenternas inrikt-
ningsval kan göras successivt i detta gemensamma kunskapsområde. Hur skiljer 
sig exempelvis bedömning och betygssättning eller specialpedagogiska insatser 
åt i matematik, franska eller historia?

En annan måltavla för Högskoleverkets kritik mot Uppsala var den verk-
samhetsförlagda utbildningen. I den nya lärarutbildningen skulle alla institu-
tioner som har en så kallad inriktning också inkludera verksamhetsförlagd 
utbildning om minst tio poäng. Ämnesinstitutionerna i Uppsala reste starkt 
motstånd mot detta och som en speciallösning valde nämnden att förlägga fem 
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av de tio VFU-poängen inom varje inriktning till en särskild examenstermin. I 
Högskoleverkets utvärdering kritiserades denna examenstermin. Vidare påta-
las att dels ämnesdidaktiken, dels samverkan med kommunerna måste utveck-
las. Dessa invändningar mot lärarutbildningen i Uppsala har nu föranlett nya 
åtgärder. Inledande diskussioner under hösten 2005 om att utöka den verksam-
hetsförlagda utbildningen inom inriktningarna har den här gången inte mötts av 
några nämnvärda protester. Institutionerna visar nu också ett större intresse för 
tydligare ämnesdidaktiska inslag och efterfrågar bland annat kompetens som 

-
dierna har börjat ses som en tillgång och möjlighet. Under våren 2006 kommer 
samtal att föras med institutionerna och kommunerna om utformningen av de 
tio poängen verksamhetsförlagd utbildning. En viktig part i diskussionen med 
kommunerna utgör det av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden inrät-
tade Regionalt pedagogiskt kunskapscentrum.

Lärarutbildning i Pedagogikum och Bologna
En rent fysisk mötesplats i vardande för verksamma inom universitetets sam-
lade lärarutbildning är Pedagogikum, som ska placeras i en ny byggnad i kvar-
teret Blåsenhus, väster om slottet och söder om Botaniska trädgården. Trots 
ett utdraget förspel har Pedagogikum genom successiva och envetna beslut 
av rektor och konsistoriet nu sjösatts. Den omorganisation som följer av dessa 
beslut innebär att Institutionen för lärarutbildning upphör och två nya insti-
tutioner inrättas den första januari 2007. Omorganisationsarbetet leds av en 
organisationskommitté tillsatt av rektor.

Det första steget i arbetet är att skriva fram utvecklingspotentialer, verk-
samhetsinnehåll och kompetensbehov för de tre institutioner som ska sam-
lokaliseras. Det är Pedagogiska institutionen och ILU:s två nya institutioner, 
Institutionen för didaktik och Institutionen för utbildning, kultur och medier. 

placering ska institutionerna bemannas. Parallellt med det arbetet fortlöper 
byggprojekteringen av Pedagogikum. Så snart den nya byggnaden står klar är 

-
dagogik och interaktivt lärande (UPI), Sekretariatet för kompetensutveckling, 
Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering och Rektorsutbild-
ningen samt verksamheten vid Regionalt pedagogiskt kunskapscentrum. Långt 

avancerat teknikstöd i utbildningar inom universitetet till ett pedagogiskt torg 
med placering i hjärtat av Pedagogikum. Ett gemensamt centrum för lärande 
för hela universitet har sett dagens ljus.

Bolognaprocessen utgör både ett stöd och en drivkraft i arbetet med att 
utveckla en progression inom såväl det allmänna utbildningsområdet som ut-
bildningens inriktningar. En stor fråga som fortfarande är obesvarad är om en 
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lärarexamen i Bolognatermer kan förläggas till den avancerade nivån. Hur än 
utfallet blir kommer Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden att verka för 
att i Uppsala skapas en utbildning inom lärarutbildningsprogrammet 140–220 
poäng som leder till en lärarexamen på avancerad nivå.

Den som lever får se hur det går med den saken. Det får också en mycket 
uppskattad men vid det laget avsutten rektor som bland åtskilligt annat kom-
mer att bli hågkommen för sina insatser till lärarutbildningens fromma. Att det 

hör att verka för det rimliga men ännu inte uppnådda etappmålet att Utbild-
ningsvetenskapliga fakultetsnämnden för sin forskning och forskarutbildning 
får disponera åtminstone 1% av universitetets samlade statsanslag!





Ulf Göranson

Universitetsbiblioteket kring sekelskiftet 2000

NIVERSITETSBIBLIOTEKET HAR under Bo Sundqvists rektorat genom-
gått en raskt föränderlig utveckling, samtidigt som många klassiska 
biblioteksfunktioner och serviceåtaganden består och vidareförs. Att 

beskriva dess nära historia utan att det tar formen av en administrativ verk-
samhetsberättelse i nioårsperspektiv erbjuder vissa svårigheter. Tabeller, exakt 
statistik och många väsentliga aspekter måste lämnas åt sidan. De upptagna 
utvecklingsområdena presenteras utan att ordningsföljden markerar en inbör-
des viktning.

Bibliotekets ekonomi kommer inte att behandlas särskilt utförligt. Om-
slutningen närmar sig 200 miljoner kronor 2006 och har ökat med cirka tre 
procent om året. Avsättningarna direkt och indirekt från konsistoriet, områ-
desnämnder och fakultetsnämnder har i stort följt de allmänna pris- och löne-
omräkningar, som rått för universitetets gemensamma ändamål; ökningen där-

en viss nivåhöjning för att tillförsäkra universitetet tillgång till ett starkt ökat 
antal tidskrifter i elektroniskt format. Ianspråktagande av nya lokaler har i 
regel medfört kostnadsökningar, som täckts inom ramen för universitetets 
allmänna och omfattande byggprojektering.

Organisatorisk nyordning 1999
Redan under sin dekantid ställde Bo Sundqvist frågan, om den då rådande bibli-
oteksorganisationen var i alla delar effektiv och rationell. Det fanns misstankar 
från medicinskt och naturvetenskapligt håll om att därifrån något subventione-
rades biblioteksverksamhet inom humaniora i bred mening. För egen del me-
nade jag, att biblioteket var i starkt behov av en nyorganisation, eftersom den 
rådande var frukten av ett kontinuerligt och i sig framsynt uppbyggande av ett 
ständigt ökande antal enheter, allteftersom institutionsbibliotek omvandlades 

En genomlysning av biblioteket skulle ske för att tillförsäkra att kostna-

fakulteterna emellan enligt de decentraliseringsprinciper som gällde och fort-

U
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mycket tung och bred sammansättning; även studentrepresentanter och fack-
liga företrädare tog uppdraget på största allvar. Att få den nytillträdda prorek-
torn Lena Marcusson som ordförande var ett lyckokast. Utan hennes sällsynta 
förening av objektivitet och målmedvetenhet hade fullständig enighet inte 
vunnits om det vårvintern 1999 framlagda betänkandet. Det gavs målsättnings-
titeln Integration och decentralisering.

Betänkandets förslag bemöttes positivt, och ramarna beslutades av konsis-
toriet i tid för ikraftträdande vid halvårsskiftet 1999. I efterhandsperspektiv 

ny ledningsstruktur. Förberedelserna för den hade visserligen inletts senare än 
biblioteksutredningen, men en naturlig utgångspunkt sedan konturerna blev 
kända var att biblioteksorganisationen måste harmoniera med lärosätets. Den 
har sedermera utvärderats och behållits i allt väsentligt oförändrad under de 
sju år som gått.

Här skall inte utförligt redogöras för vad en utomstående säkert uppfattar 
som en komplicerad struktur med en rad ledningsorgan och gruppbildningar. 
En huvuduppdelning måste dock påpekas. Det går en klar gräns mellan vad 
som är fakulteternas gemensamma åtaganden och vad som är deras direkta och 
individuella. Gemensamt är ansvaret för bibliotekets omfattande kulturarvs-
samlingar och för administrativa och tekniska biblioteksfunktioner. Individu-
ellt efter utnyttjande ansvaras för den dagliga biblioteksservicen till forskning 

Valet blev bruksbiblioteksverksamhet
det förnämsta av Upplandsbrukens bibliotek, Leufstas, redan tillhörde univer-
sitetet men ingick i den gemensamma verksamhetsgrenen för kulturarvsbeva-
randet.

Fyra ledningsorgan inrättades, en styrelse för de gemensamma verksamhets-
grenarna och tre nämnder för de ämnesgrupperade bruksbiblioteksenheterna. 
Styrelsen och nämnderna har samma slags utformning som andra ledningsorgan 
inom universitetet med lärarmajoritet, rejäl studentrepresentation och facklig 
närvarorätt. Bibliotekstjänstemännen är föredragande. Genom ledamotskap el-
ler närvarorätt har skapats god kommunikation mellan nämnderna och veten-
skapsområdeskanslierna. Styrelsen är vidare ansvarig för rapportering till rektor 
och konsistoriet för den samlade biblioteksverksamheten. Den har också en ut-
värderande och övervakande roll i förhållande till bruksbiblioteken men utgör 
ingen överinstans till nämnderna, som utses av och svarar inför områdesnämn-
derna. Medan konsistoriet bestämmer avsättningarna till det gemensamma, be-
slutar områdesnämnderna efter särskilt samråd med utbildningsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om avsättningen för bruksverksamhet.

Internt verkar biblioteket i cirka 25 enheter, sammanhållna i fem biblioteks-
grupper med var sin gruppchef, som utses likt prefekter med till tre år tidsbe-
gränsade förordnanden. De bildar med ekonomichefen och överbibliotekarien 
en ledningsgrupp, där personal-, ekonomi- och viktiga principfrågor diskuteras. 
Ett väsentligt drag i den interna organisationen av bruksverksamheten har varit 
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att understryka likvärdigheten hos alla biblioteksenheter. I den gamla organisa-

Carolina Rediviva hade ett övergripande funktionsansvar över exempelvis för-
värv, lån, katalogisering och behandling av det svenska pliktlevererade trycket. 
Praktik- och utvecklingsfrågor i de olika biblioteksfunktionerna diskuteras nu-
mera i stället i särskilda samrådsgrupper.

biblioteksutredningens målsättning råder ingen tvekan om. Har det lyckats lika 
väl med den eftersträvade integrationen i den omgivande universitetsverksam-
heten? Genom nämndernas sammansättning med i regel ledande företrädare 
för områden, fakulteter och institutioner föreligger en god vad man kunde 
kalla administrativ förankring. Biblioteksnämnder och områdesledningar drar i 
samma riktning. Styrelsens instruktionsbundna ledamöter med prorektor som 
ordförande och de tre områdesnämndernas viceordförande ger betryggande 
ledningskontakter.

Svårare är emellertid att bedöma integrationen i det dagliga livet på institu-
tionsnivå och med studentintressena. Biblioteket har ett stort men i konturerna 
vagt ansvar för att ge, vidmakthålla och successivt höja studenters, lärares och 
övriga anställdas kunskap om de tillgängliga informationsresurserna, hur de åt-
koms och används. Så har i alla tider gällt för det tryckta material, som hittill-
dags varit bibliotekets huvudsakliga bestånd. Numera förmedlas merparten av 
ny information inom stora delar av vårt ämnesmässigt breda universitet i digital 
form. Hur man når och bäst utnyttjar den skiljer sig på många väsentliga punk-
ter från både användarens och bibliotekariens handhavande av trycket. Att det 
samlade universitetsbiblioteket övertagit ansvaret för alla utom något enstaka 
kvarvarande mindre institutionsbibliotek visar tydligt förståelsen i Uppsala för 
att det krävs professionell bibliotekariehantering, som också kan bidra till att 
minska dubbleringar och ineffektivt resursutnyttjande.

Oavbrutna lokalförändringar
Biblioteket är våren 2006 lokaliserat i 15 byggnader eller institutionskomplex, 
externa depåer oräknade. Att den senaste tioårsperioden för samtliga inneburit 
allt från genomgripande reparationer till total nybyggnad, omlokalisering eller 

-
program, som startade under Stig Strömholms rektorat och pågår med full 
kraft in i Anders Hallbergs. Det är i sig inget märkvärdigt med att ett biblio-
tekssystem som Uppsalas med decentraliserad verksamhet i så nära lokal- och 
ämnesmässig anslutning som möjligt till de forskande, undervisande och lä-
rande följer med, när institutionerna repareras eller omlokaliseras.

Är då bibliotekets dryga lokaltjänstkostnader välmotiverade? Behöver bib-
lioteksenheterna samma utrymme som förr för tidskriftssamlingar, särskilt i 
de ämnen som får dem alltmer fullständigt elektroniskt förmedlade? Vem är 
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det som egentligen vistas i bibliotekslokalerna, forskare, lärare eller studenter? 
Om bibliotekslokaler används för grupparbeten och läsning av egen medförd 
litteratur, är det då rimligt att biblioteket och inte grundutbildningen direkt 
debiteras de kostnaderna?

Frågor av denna typ är inte nya för åren kring sekelskiftet 2000, och de 

av budgeten går till lokaltjänstkostnader. Då bör man samtidigt hålla i minnet 
att de riktigt stora depåerna för att hysa delar av trycksamlingens 5,3 miljoner 
volymer i sig har ett lågt kvadratmeterpris. Böcker och tidskrifter drar 2006 
hela 13,3 hyllmil och handskrifts- och bildsamlingarna sex hyllkilometer. Be-
gränsningsåtgärder har förvisso vidtagits under åren, bland annat genom ganska 
hårdhänta och i mångas ögon statussänkande gallringar. Under 2006 avslutas 
förhoppningsvis en större central utredning om inte bara bibliotekets utan 
även andra inrättningars depå- och magasinsbehov.

Det råder vidare förhållandevis god enighet om att inte utvidga antalet bib-
lioteksenheter utan att i stället sträva mot viss koncentration. Den ständigt 
ökande digitala informationsmängden ger också tillfälle att dra ned på förva-
ringsutrymmet i magasin och öppna referenssamlingar. Men även i den delen 
återstår mycket av det traditionella i form av ännu ej digitaliserade tidskrifter, 

bokproduktion. Trycksamlingen ökar faktiskt fortfarande årligen med nära en 
hyllkilometer.

Över studenternas arbetsvanor disponerar biblioteket lika litet som över 
lärarnas. Studenttillströmningen på 1960- och 1970-talen innebar samtidigt 

-
denter valde att läsa sina böcker i biblioteket framför att studera hemma. Det 
arbetssättet har bestått, och biblioteket ansvarar i dag för cirka 2 200 läsplatser 

-
denterna i valet av ”favoritlokal”. Länge hade Carolina Rediviva närmast fullbe-
lagda studentläsesalar, men de 2005 avslutade ingripande ombyggnadsarbetena 
– i sig värda en egen uppsats – ledde till en förhoppningsvis temporär nedgång 
i beläggningen. Intressant är att ämnesspridningen fortfarande är mycket stor 
bland dem som söker sig till denna i första hand humanistiskt och teologiskt 
inriktade biblioteksenhet, även om den stora referenssamlingen med encyklo-

Bland biblioteksbyggnaderna intar Carolina Rediviva en odisputabel särställ-
ning genom sin blotta storlek men framför allt genom sina arkitektoniska och 
historiska värden. Att kulturarvet förvaras, bearbetas och tillhandahålles där är 
oomtvistat liksom dess lämplighet för representativa ändamål. Att administra-
tion och vissa centrala funktioner där har sin plats har heller inte ifrågasatts. 
Hur bruksverksamheten skall utformas och samverka med den på aktualitets-
förvärvet koncentrerade enheten Karin Boyebiblioteket i det närbelägna hu-
manistcentret Engelska parken, är däremot en fråga som medvetet får söka sitt 
svar under en längre bearbetningsfas.
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Utbildande insatser
En ökande del av bibliotekariernas tid ägnas numera åt utbildande verksamhet 
i grupper eller mera enskilt. Ett omfattande pedagogiskt utvecklingsarbete be-
drivs av de många undervisande bibliotekarierna, och insatserna får goda vitsord 
i kursvärderingar. I många fall är samordningen med utbildningsansvariga på in-
stitutionerna god, men ofta sker bibliotekets insatser alltför isolerade från det för 
studenten aktuella kursutbudet. Ganska få institutioner har ännu valt att göra 
informationssökningsmomenten obligatoriska med följd att tillströmningen blir 
varierad. Endast ett träget arbete med fördjupning av samverkan mellan biblio-
tek och utbildningsansvariga kan leda till bättre resultat i detta tydliga exempel 
på skillnaden mellan ett universitet och en mera centralstyrd myndighet eller 
industri. Det räcker i regel inte med att rektor eller dekanus, fakultetsnämnd 
eller institutionsstyrelse uttalar sig i viss riktning i utbildningsfrågor. Den kurs-
ansvariga har sista ordet, och det är där stötarna måste sättas in.

så kallade Bolognaprocessen innebär förhoppningsvis ett förtydligande av bib-
liotekets roll i lärandet allmänt och informationssökningen särskilt. Tveklöst 
kommer i synnerhet den högre masternivån att ställa nya krav på biblioteket 
genom att studenterna här – som redan sker i nästan alla programutbildningar – 

blir särskilt viktigt och avgörande för framgång i de självständiga studierna.

Nationellt och internationellt samarbete
På nationell nivå har det sedan mycket länge rått ett omfattande samarbete mel-
lan högskolesfärens bibliotek. Endast samråd och inbördes överensstämmelse 
om vägval leder i det svenska systemet till konkret universitetssamverkan. På 
samma sätt måste det vara biblioteken emellan och för bibliotekens samlade 
eller enskilda förhållande till Kungl. biblioteket, som enligt sin instruktion har 
ett slags samordningsansvar. Att det av och till uppkommer meningsbrytningar 
är inte förvånande och ofta ganska uppfriskande.

Internationellt har biblioteket varit återkommande representerat i den världstäck-
ande organisationen IFLA och i den europeiska bibliotekschefskonferensen LIBER. I 
den förras många kommittéer och grupperingar har biblioteket under perioden tagit 
aktiv del i frågor rörande kulturarv och konservering. En särskild roll har Uppsala 

starten i början av 1990-talet det särskilda programmet för biblioteksutveckling i 
tredje världen, kallat ALP. SIDA är den främsta anslagsgivaren till den mångfald akti-
viteter i Afrika, Asien och Latinamerika som initieras och koordineras från Uppsala. 
Ett särskilt samarbetsavtal tecknades 2005 med biblioteket vid Johns Hopkins Uni-
versity i Baltimore. Utbytet har hittills främst rört digital publicering och innebär ett 
genombrott i amerikanska kontakter, som eljest är sparsamma på bibliotekssidan.



164 Ulf Göranson

Den tveklöst största förändringen i biblioteksväsendet kring sekelskiftet 2000 

ute med att utnyttja datatekniken för katalogisering, successivt utbyggd på ett 
sätt som gjorde datakatalogen tillgänglig i nätverk över hela lärosätet. Forskning 
och utbildning har också i stor utsträckning samlat och förmedlat data i baser, 
vars innehåll ofta gjordes tillgängligt för många via biblioteket. Det är dock 
först i och med Internet som spridningen blivit så obehindrad, som vi i dag kän-
ner den. För många av oss börjar tiden före e-post och webbanvändning verka 
avlägsen och töcknig. Påverkan på informationstillgänglighet och arbetsformer 
kan inte överskattas, och man frågar sig inte utan spänd fascination hur det ser 
ut om ytterligare tio år.

Biblioteket håller våren 2006 nära 15 000 internationella tidskrifter i e-for-
mat tillgängliga för envar som är uppkopplad mot universitetsnätet. De för 
sina forskningsresultat artikeldominerade vetenskapsområdena har här sett den 
största ökningen av tillgängliga tidskrifter, som nu är femdubblade i jämförelse 
med förhållandet under den enbart pappersbaserade tiden. Inom teologi, hu-
maniora, juridik och vissa samhällsvetenskaper har utvecklingen mot e-format 
gått långsammare både i Sverige och internationellt, men tendensen är klar.

Mycket snart togs det visa beslutet inom alla områden att i princip inte 
parallellt abonnera på en e-tidskrifts pappersversion. De stora lärosätena, som 
också bär den allt dominerande kostnaden, var här föregångare i att leda Kungl. 
biblioteket rätt i förhandlingarna med de stora tidskriftsförlagen. Sverige blev 
därmed tidigt och kanske först med nationella konsortieupphandlingar av tid-
skrifterna e-only, vilket i sin tur förenklat administrationen för säljande förlag 
och förhoppningsvis nedbringat priset.

Sverige har också på de stora bibliotekens tydliga rekommendation valt en 
modell med totalinköp av ett förlags samlade tidskriftsutbud, big deals. Även
om vi på det sättet får en del titlar, vars innehåll inte läses eller vars inriktning 

sin bredd i forskning och utbildning till vinnarna. De stora tidskriftspaketen 
underlättar även då nya forskningsämnen beslutas, och användningen av hittills 
oköpta titlar har visat sig större än väntat i de ännu relativt fåtaliga under-
sökningar som skett. Biblioteket har också köpt äldre inskannade årgångar av 

centrala tidskrifter från start. Det kan något förvånande konstateras, att även 
inom medicin och naturvetenskap funnits ett förhållandevis högt intresse för 
material äldre än de cirka fem år, då det löpande elektroniska abonnemanget 
började.

handböcker i elektronisk form. Successivt har inletts ett bredare köp av rena 

att avgöra det samlade värdet än i de numera gängse tidskriftspaketen. För det 
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svenska materialet, som i många ämnen alltjämt utgör huvudmassan av läro-
böcker även på universitetsnivå, har det däremot gått långsamt att få till stånd 
ett rikt utbud. Det är påtagligt att förlagen, både inhemska och utländska, ännu 
har en trevande inställning till e-boken. Höjer eller sänker den intresset för den 
tryckta produkten? Vilket är det rätta priset för en e-produkt, och bör den gö-
ras tillgänglig för alla samtidigt eller endast för en vid varje nedladdningstillfälle 
begränsad läsarskara?

Lärosätets egna forskningsresultat på webben
Universiteten själva har inte varit sena att utnyttja det digitala formatet och In-
ternet för att sprida de egna forsknings- och studieresultat, som inte så lätt har 
en kommersiell förlagsmarknad att stödjas av. Det är med stolthet jag utan om-
svep konstaterar att universitetsbiblioteket genom klarsynta och kompetenta 
medarbetare och stött av rektors förtroende snabbt kom att inta en ledande 
roll inte bara i den nationella digitalpubliceringsutvecklingen. Redan 2000 ska-
pades en databas för publicering, först av doktorsavhandlingar och sedermera 
utbyggd till rapporter av skilda slag och till examensarbeten i grundutbild-
ningen. Den innehåller praktiska arbetsverktyg för att underlätta författarens 
skrivande. En rad automatiska processer leder fram till produkter för både 
Internet- och tryckpublicering. Sinnrik metadatamärkning ger automatiskt un-
derlag för interna och externa webbaserade sökmotorer och för infogande i 
sedvanliga bibliotekskataloger.

Publiceringssystemet, kallat DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet), har rönt 
berättigad uppmärksamhet på många håll i Europa och USA. I Norden utgör 
nu 16 lärosäten DiVA-gruppen, som samverkar om det successiva utvecklings-
arbetet. Några av de stora svenska universiteten har valt andra, mindre avance-
rade system, och det skall bli spännande att se om de blir beständiga. Den sed-
vanliga konkurrensen och prestigejakten i universitetsvärlden gör sig gällande 
även på detta område och har varit en sporre för Uppsalautvecklarna, även om 
frånvaron av full erkänsla från utanförstående stundom känts tröttsam. Med 
Kungl. biblioteket har samarbetet varit särskilt intensivt i delar som rör det 
långsiktiga bevarandet av det digitala materialet och dess fortsatta läsbarhet. 
Därifrån har också erhållits projektbidrag för andra vidareutvecklingar.

Redan från början gjorde rektor det obligatoriskt att publicera sammanlägg-
ningsavhandlingarnas ramberättelser digitalt. Vägen verkar nu öppen för att 

skapa praktiska instrument för universitetets forskare att digitalt arkivera även 
fortsatta forskningsresultat i form av böcker och uppsatser. Skapandet av ett 
sådant, på engelska kallat repository, är en angelägen vidareutveckling av den 
öppna och fritt tillgängliga avhandlingspubliceringen på nätet. För ett sådant 
arkiv skulle målet vara att lagra all vetenskaplig produktion och – med iaktta-
gande av i varje fall gällande copyrightregler – successivt på den öppna webben 
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frisläppa vad som går. Undersökningar har visat, att fritt tillgängliga uppsatser 
-

ginalet en gång först publicerades. Dessutom ger den öppna tillgången vidgade 
möjligheter för allmänhet, media och för forskare vid lärosäten världen över 
med mindre goda förutsättningar att abonnera på ett stort antal dyra tidskrifter 
att ta del av rön, som eljest skulle vara svårnådda.

Det hör till de mera glädjande dragen i den behandlade periodens biblio-
teksutveckling att vi till tidigare vunna lagrar nu också kan lägga en obestridlig 
frontlinjeplats i den dagsaktuella digitala utvecklingen. I vissa delar rör det 
sig om avancerad tillämpad forskning. Digitalpubliceringsenheten har även 
utvecklat system för digitalisering och katalogisering av handskrifter och bil-
der, byggt konverteringsprogram och samsökningsinstrument samt svarat för 

universitetets anställda skall registrera sina publikationer.

Kulturarvsbevarandet
En alldeles särskild roll för bibliotekets och hela universitetets ställning i forsk-
nings- och kultursamhället utgör de stora samlingarna av unikt och äldre ma-
terial. Redan mängden är imponerande, men kvantitet kan inte i några aka-
demiska och lärda sammanhang övertrumfa kvalitet. I gruppen efter de allra 
största utländska nationalbiblioteken och ett fåtal europeiska och amerikanska 
topplärosätens bibliotek spelar vi i den främsta ligan.

Länge stod handskrifter med Silverbibeln som obestridligt primärobjekt, 
kartor, bilder och musikalier i centrum för intresset. På senare tid har vi också 
tydligare lyft fram de synnerligen rika äldre trycksamlingarna. Som uppvuxen 
bland trycksvärta och blytyper har jag haft en särskild vurm för dem. När Bo 
Sundqvist tillträdde rektoratet kunde vi i en liten utställning stolt visa upp de 
främsta naturvetenskapliga verken från vart och ett av boktryckarkonstens se-
kel. I Uppsala saknas inte Copernicus, Newton, Linné och Darwin i originalut-
gåvor. Glädjande nog har biblioteket kunnat fullfölja en gammal tradition med 
årliga större temporära utställningar i den stämningsmättade lokalen. Kunniga 
och entusiastiska medarbetare har samverkat och åstadkommit spännande re-
sultat i vetenskapligt, pedagogiskt, estetiskt och tekniskt hänseende.

Problemet med att ställa ut böcker och handskrifter är att besökaren bara 
kan ta del av i montern förevisade titelsidor eller andra uppslag. Digitaliseringen 
ger ökade möjligheter att skärmledes ta del av övrigt innehåll i ett verk. I nära 
samverkan med en kommersiell utvecklare har biblioteket i några fall utnytt-
jat en illusorisk bladvändande teknik vid digitaliseringen av ett antal märkliga 
handskrifter. Det största projektet hittills är emellertid digitaliseringen av den 
under 50 år efter mottagandet inte fullständigt genomgångna handskriftssam-
ling, som under 1900-talets första hälft hopbragtes av kirurgen Erik Waller. 
Genom frikostigt stöd av först Riksbankens Jubileumsfond och därefter av 
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Ett brev av Charles Darwin och ett av de få bevarade handskrivna dokumenten av 
Gregor Mendel ingår i den över 35 000 dokument stora Wallersamlingen, som med 
rektor Bo Sundqvists benägna stöd katalogiserats och gjorts fritt tillgängliga digitalt 
(signum Waller Ms gb-00521 resp. de-03692). 

Mendel, som efter sitt framgångsrika ärtförsök fullkomligt misslyckades när han 

även detta kortfattade CV en raritet. – Darwins brev från januari 1860, alltså kort 
efter utgivningen av On the Origin of Species, är skrivet till den franske naturforskaren 
Isidore Geoffroy Saint-Hilaire och frågar ivrigt efter en artikel adressaten säger sig ha 
publicerat för att visa att Darwins teser inte är så revolutionerande som omvärlden och 
säkert Darwin själv menade.
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rektor ur de till hans förfogande stående strategiska medlen kommer snart alla 
de över 35 000 objekten från medeltiden och framåt att som ett internationellt 
märkligt pilotprojekt för denna typ av innehållsmässigt varierad samling vara 
genomgångna och via Internet fritt tillgängliga med katalogposter, innehålls-
sammanfattning och digitalbild.

Avslutning
Vid ett universitet som vårt – modernt med månghundraårig tradition – ut-
vecklas vetenskap och utbildning i snabb takt. Mången tror kanske att dess 
bibliotek bildar en trögrörlig massa, som vissa kan känna det tryggt att vila 
sig mot i vad de uppfattar som en akademisk malström. De exempel jag givit 
ger knappast syn för sägen att biblioteket skulle vara en stillastående eller ens 
stillsam institution.

-
tionen – en sådan har det faktiskt varit i biblioteksvärlden – har medfört stora 
krav på nytänkande och eget lärande, samtidigt som de traditionella biblio-
teksfunktionerna också måste skötas för det tryckta och handgjorda materialet. 
Hur motiverat det än hade varit, har jag i detta bidrag valt att inte lyfta fram 
enskilda medarbetare. Men precis som på en vanlig universitetsinstitution är 
det en skarp och hängiven personal det hänger på. Våra drygt 200 biblioteks-
anställda har under Bo Sundqvists rektorat mött större och mera ingripande 
förändringar än under något tidigare. I en för många svår omställningsprocess 
utan skönjbart slut har det varit tryggt att biblioteket under detta rektorat 
fått samma stöd och erkännande från universitetsledningen som under tidigare. 
Fler rutiner, funktioner och uppdrag har tillkommit än som kunnat tas bort, 
och så har skett med en i stort sett oförändrad personalstyrka. För den har pe-
rioden knappast varit rofylld.

Och likväl har biblioteket också det sidouppdraget att för forskare, studenter 
och allmänhet i vissa ögonblick ge tillfälle till vila, eftertanke och förströelse. 
Att sjunka ned med en bok man oväntat hittar i hyllan, att bland e-tidskrifter 

betrakta ett planschverk från 1700-talet är behagfullheter biblioteket också 
står väl rustat att erbjuda.
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Tradition i förnyelse

RADITION ÄR FÖRNYELSE.” Denna maxim brukar universitetets förre 
akademiintendent och traditionsvårdare Torgny Nevéus ofta upprepa. 
Den som nu för pennan kan endast instämma. Dock kan en precisering 

av innebörden vara på sin plats. Vad uttrycket säger kan ju å ena sidan uppfat-
tas som en truism; traditioner förnyas ständigt, dels genom de yttre formernas 
gradvisa anpassning till nya omständigheter, dels genom nya generationers suc-
cessiva anammande och upptäckt av det ärvda – förnyelsen är inneboende i 
själva den sociala dynamik inom vilken traditionerna lever. Å andra sidan kan 
uttrycket uppfattas som ett imperativ, kanske då med ”förnyelse” i tankens 
förlängning utbytt mot ”förändring”; förändringen ges ett egenvärde. Den se-
nare uppfattningen är för traditionsvårdaren lika främmande som hävdandet av 

lever sitt liv i ett organiskt samband med sina utövare och det yttre samman-
hang inom vilket de hör hemma, i vårt fall universitetet. Det är så de lever 
och hålls levande. När förändringar eller nyheter blir nödvändiga kan de tryggt 
genomföras inom traditionens vidare ram och med de hävdvunna former som 
förebild, vilka alltjämt skänker mening och legitimitet. Traditionerna kan då 
samtidigt tjäna som stadga och vara en identitetsskapande faktor för universi-
tetet i föränderlighetens värld.

blivit nödvändiga att genomföra i fråga om lärosätets hävdvunna traditioner. 
Jag tänker då främst på dubbleringen av doktorspromotioner och nyordningen 
beträffande professorsinstallationer. Några nya moment i det akademiska årets 
fasta högtider har tillkommit medan något har försvunnit. Resonemangen ovan 
har varit vägledande vid dessa förändringar. Den generella principen vad cere-
monier och rituella handlingar beträffar, är att de skall vara meningsfulla i så 
måtto att det yttre skeendet är ett uttryck för en inre mening. Bo Sundqvist 
har som rektor visat stor förståelse för dessa synpunkter och med intresse satt 
sig in i olika alternativ inför nödvändiga avgöranden. I det följande görs en kort 
översikt över utvecklingen inom de viktigaste av de akademiska traditioner 
och andra funktioner som rektor lagt under akademiintendenturens ansvar.

”T
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Doktorspromotioner
De sista promotionerna under 1990-talet blev både långa och trånga tillställ-
ningar. Visserligen hade vid ett tillfälle några år tidigare ett mycket stort antal 
promovendi infunnit sig men ceremonins totala längd hade dock aldrig i man-
naminne överstigit tre och en halv timme. Ej heller hade före 1998 platserna i 
den så kallade ”gropen” i aulan för gäster och lärare i processionen varit otill-
räckliga och Rikssalen hade dittills alltid kunnat husera hugade bankettdelta-
gare. Tre huvudfaktorer bidrog emellertid nu till nödvändigheten av radikalt 
nytänkande: 1) det förutsebart ökande antalet promovendi, 2) tillkomsten av 
nya fakulteter med egen del i ceremonin samtidigt som ritualet nått gränsen 
för möjligheten att förkorta ytterligare med bevarat innehåll samt 3) nya säker-
hetsregler för antalet gäster på slottet. Ett tillfälle att pröva möjligheten av en 
andra promotion under läsåret erbjöd sig med högtidlighållandet av 400-årsda-
gen av den första promotionen vid den återupprättade akademin den 22 januari 
1600. Således inbjöds till akademisk fest med doktorspromotion samma dag år 
2000. Utfallet blev gott, bland annat genom att hela hundratalet nya doktorer 
anmälde sig och antalet promovendi till ordinarie vårpromotion i maj därmed 
minskade med två femtedelar jämfört med föregående år.

vintern, även när det inte var millennieskifte och jubelfest. Med anledning av 
en PM från prorektor utsågs följande år akademiintendenten att leda en grupp 
för att, i samråd med promotionsgruppen och universitetsledningen, utarbeta 
förslag för framtiden. Gruppen avgav sitt betänkande i oktober 2001. Slutsat-
sen var att två promotioner inom överskådlig tid skulle vara nödvändiga. För 
att balansera mellan de båda föreslogs den senare etablerade ordningen att, som 
regel, hedersdoktorer promoveras vid vinterpromotionen medan jubeldokto-
rer kallas till den traditionella vårpromotionen. Samtidigt ändrades anmälnings-
reglerna varvid inskärptes huvudregeln att promotion normalt skall ske snarast 
möjligt efter avlagda prov och senast inom tre år. Genom ett beslut i konsisto-
riet den 5 juni 2000 förlades också från och med följande läsår den utdelning av 
universitetets förnämsta priser och medaljer, som dittills ägt rum vid en egen 
ceremoni i Kanslersrummet den 16 december, till vinterpromotionen. Sedan 
antalet promovendi i januari de första åren varit något färre har det nu tre år å 
rad åter legat kring etthundra. Årsantalet (se tabell s. 173) visar på nyordningens 
bestående nödvändighet, ej minst om man inför framtiden betänker att antalet 
jubeldoktorer gradvis kommer att öka. Antalet deltagare 2004 (282 anmälda 
promovendi efter avlagda prov) torde utgöra hittillsvarande upsaliensiskt pro-
motionsrekord. Vinterpromotionen i januari har blivit en uppskattad och eta-
blerad del av vårt akademiska festår.
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Professorsinstallationer
Ännu i universitetsstatuterna 1916 stadgas, § 70, att ”Utnämnd professor skall 
utan tidsutdräkt och, så vidt ske kan, utan rubbning i undervisningens gång på 

meddele underrättelse härom genom en af honom utfärdad inbjudning”.1 Vid 
Bo Sundqvists tillträde fortlevde den hävdvunna seden och rektor utfärdade 
varje termin en inbjudning till de högtider då nya professorer skulle installeras 
i sina ämbeten. Detta skedde vid högst fyra tillfällen per termin med vid var-
dera tillfället högst fyra installandi, alltid på en fredag kl 18. Seden har givet-
vis, liksom promotionen, medeltida anor men beläggs vid den återupprättade 

sätt” vilket statsmakten inte närmare lade sig i. Universitetets konstitutioner 
av 1655, kap. VIII, 3, är dock något utförligare och stadgar bland annat att det 
skall ske solenniter (högtidligen).2

Det nya befordringssystem för professorskompetenta universitetslektorer 
vilket infördes den 1 januari 1998 genom 4 kap., 11–12§§ i Högskoleförord-
ningen ledde till en oklarhet i detta avseende. Till ett enhetligt bruk inom 
riket gjordes inga ansatser. Eftersom installationen, såsom andra akademiska 

platser frågan med lätt hand. Dessutom var Uppsala universitet ensamt bland 
de större lärosätena att alltjämt tillämpa en form av individuell installation av 
lärostolarnas innehavare. I början av februari år 2000 framlade undertecknad 
en promemoria för rektor av vilken framgick att för tillfället tio professorer 
stod i tur att installeras till sina lärostolar. Det växande antalet från lektorstjänst 

1 ”Kungl Maj:ts nådiga statuter för universiteten i Uppsala och Lund; gifna Stockholms slott den 
28 januari 1916”, i: Universitetstatuter och andra stadganden rörande akademiska högskolor m. m.,
utg. O. Croneborg, I, Uppsala 1916, s. 44.
2 ”1655 års konstitutioner” med svensk övers. av Krister Östlund, i: Promotionsfesten i Uppsala 

 (AUU, B. Inbjudningar 145), Uppsala 2005, s. 64 f.

Antalet promoverade doktorer efter avlagda prov 1997 till januari 2006.

År Vinter     Vår               Totalt

(1997) (195)

1998 213
1999 231
2000 101 147 248
2001 80 190 270
2002 69 180 249
2003 104 163 267
2004 114 168 282
2005 99 166 265
2006 105 165 270

Källa: AUU, Skrifter rörande Uppsala universitet, B. Inbjudningar
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till anställning som professor befordrade var samtidigt 82. De senare avvaktade 
ett besked om huruvida någon ceremoni skulle komma till stånd. Vilken borde 
denna i så fall vara?

Vid Svenska akademiska högtidskonventets möte hade frågan diskuterats. 
Visserligen hade övriga lärosäten redan infört kollektivinstallation av befordrade 
lektorer tillsammans med andra professorer. Samtidigt var man i konventet ense 
om att begreppet ”installation” egentligen var tveksamt i sammanhanget. Det mer 
adekvata ”promotion” kunde emellertid ej användas här utan att skapa förvirring, 
”befordran” eller ”välkomnande” framkastades. Resonemanget redovisades i pro-
memorian till rektor. Följden blev att en vetenskapens vecka anordnades hösten 
2000 med för första gången vid Uppsala universitet en kollektiv installations-
högtid fredagen den 17 november.3 Vid denna installerades 126 professorer vilket 

3 Den 17 mars 1989 hade en ”Forskningens dag” anordnats varvid professorer som dittills varit 
innehavare av så kallade extra tjänster – sedan detta begrepp nu hade upphört – gavs tillfälle 
att presentera sig och sin forskning. Framgent skulle även professorer med av universitetet eller 
genom forskningsråd inrättade tjänster installeras. Någon installationsakt var denna högtid emel-
lertid inte. Bo Sundqvist var för övrigt en av de berörda professorerna.

Besök av statschefer
Republiken Polens president Aleksander 
Kwasniewski och fru Jolanta Kwasniewska 
(5 maj 1999)

Förenade Republiken Tanzanias president 
Benjamin W. Mkapa och fru Anna Mkapa 
(1 september 1999, med föreläsning i aulan)

Republiken Sloveniens president Milan 

med DDMM Konungen och Drottningen 
(statsbesök, 6 oktober 1999)

Republiken Mozambiques president Joa-
chim A. Chissano (3 april 2003)

Tyska Förbundsrepublikens president 
Johannes Rau och fru Christina Rau tillsam-
mans med DDMM Konungen och Drott-
ningen samt HKH Kronprinsessan Victoria 
(statsbesök, 21 maj 2003)

Republiken Albaniens president Alfred 
Moisiu (27 januari 2004)

Republiken Lettlands president Vaira Vike-
Freiberga och professor Imants Freibergs 
tillsammans med DDMM Konungen och 
Drottningen (statsbesök, 1 april 2005, med 
föreläsning i aulan)

DDMM Konungen och Drottningen (stu-
diebesök med bl.a. Energimyndigheten, 12 
maj 2005)

Några bemärkta besök vid Uppsala universitet
under Bo Sundqvists rektorat

Besökslistor och gästböcker från nio år är en diger läsning och om än intressant alltför svår-
överskådlig och detaljerad för att redovisas här. De akademiska besöken från andra universi-
tet och av rektorer för lärosäten inom och utom landet är givetvis starkt företrädda. Likaså 
märks representanter för vad som i högtidliga sammanhang omnämns som ”de myndigheter, 
förband, styrelser och organ med vilka universitetet samarbetar och upprätthåller kontakter”. 
Utländska ambassadörer och andra tjänstemän vid främmande beskickningar kan räknas dit; 
gränsen har här måst sättas vid företrädare för regeringar och parlament. Besök av DDMM 
Konungen och Drottningen i samband med jubileer och konferenser har ej förtecknats. Ej 
heller har nationella och internationella möten, helt eller delvis förlagda till universitetet, 
samt de årliga besöken av nya nobelpristagare medtagits. Hedersdoktorer har förtecknats i de 
särskilda inbjudningsskrifterna för varje tillfälle.
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torde vara ett svårslaget rekord. En huvudpunkt var dock att samtliga inom ra-
men för installationsveckan skulle inta sin nya position genom att på hävdvunnet 
sätt hålla en installationsföreläsning. Termen installation blev alltså den som kom 
att segra och ett par år senare förlades installationen även av lärostolsinnehavarna 
till denna gemensamma högtid i november, vilken nu har etablerat sig som den 
tredje stora högtiden vid universitetet under det akademiska året.

Ritualet för denna stora installation har måst utarbetas särskilt och har fun-
nit sin form efter vissa justeringar av den modell som utformades hösten 2000. 
I vissa avseenden har det inneburit en vinst i klarhet och rollernas fördelning. 
Fakulteterna framträder, liksom vid doktorspromotionerna, som självständiga 
subjekt genom dekanernas presentation av sina nya professorer för rektor vil-
ken sedan installerar samtliga. De traditionella föreläsningarna hålls vid högti-
den i aulan av tre installati representerande var sitt vetenskapsområde – också 
detta ett nytt begrepp från denna period, vilket dock inte avspeglats på så 
många andra sätt i traditionsväsendet. Denna nya professorsinstallation är ett 
gott exempel på hur traditionella former använts för att skapa något nytt som 

Republiken Tjeckiens president Václav 
Klaus (17 oktober 2005)

Republiken Botswanas president Festus 
Gontebanye Mogae och fru Barbara G. Mo-
gae tillsammans med DDMM Konungen 
och Drottningen (statsbesök, 23 mars 2006)

-
nye Pohamba (10 maj 2006, togs emot av 
prorektor Lena Marcusson)

Dag Hammarskjöldföreläsningar
1998 Mary Robinson (1 oktober)

1999 Brian Urquhart (25 februari 2000)

2000 Joseph Rotblat (16 maj 2001)

2002 Lakhdar Brahimi (6 november)

2003 Mamphela Ramphele (29 september)

2004 Noeleen Heyzer (22 september)

2005 Hans Blix (19 september)

Och, i urval
Xanana Gusmao, Östtimor (20 mars 2000)

Fredspristagaren ärkebiskop Desmond Tutu 
(hämtade hedersdoktorsinsignierna 4 april 
2000)

Ungerska parlamentets talman János Áder 
(12 oktober 2000)

Sloveniens utrikesminister Dimitrij Rupel 
(13 mars 2001)

Fredspristagaren president Jimmy Carter 
(12 december 2002, med föreläsning i aulan)

Ordföranden i Jugoslaviska federationens 
folkförsamling Dragoljub Micunovic 
(17 maj 2002)

Tjeckiska parlamentets talman Petr Pithart 
(9 oktober 2003)

Talmannen i Östtimors parlament Francisco 
Guterres (15 oktober 2003)

Styresmannen för den särskilda administra-
tiva regionen Hong Kong Donald Tsang 
(15 maj 2004)

Talmannen i Isländska Alltinget Halldór 
Blöndal (31 augusti 2004)

Premiärministern i Republiken Bulgarien 
Simeon Saxe-Coburg-Gotha (17 november 
2004)

Schweiziska förbundskanslern Annemarie 
Huber-Hotz (10 oktober 2005)

Talmannen i Turkiets parlament Bülent 
Arinc (10 maj 2006, togs emot av vicerek-
tor Lars Magnusson)
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av utvecklingen blivit påkallat. Alltsedan år 2000 utdelas i anslutning till denna 
installationshögtid även årets pedagogiska priser.

Tillkomsten av den gemensamma stora professorsinstallationen en gång om 
året med tillhörande fest – och samtidigt försvinnandet av de regelbundna in-

universitets traditioner under Bo Sundqvists rektorat. Samtidigt torde det vara 
en av de mest genomgripande förändringarna av desamma någonsin.

Övriga högtidligheter och fester
Förutom höga besök, besök av nobelpristagare och andra hedersgäster, vilka 
redovisas i en särskild faktaruta, har universitetet i samarbete med Dag Ham-
marskjölds minnesfond under denna period anordnat de årliga Dag Hammar-
skjöldföreläsningarna som blivit en välbesökt och etablerad begivenhet i aulan. 
I detta sammanhang utdelas också Dag Hammarskjöldmedaljen till föreläsaren, 
en medalj instiftad av universitetet 1998 enbart för detta ändamål. Medaljen, 
gjuten i brons, är formgiven av Anette Rydström. Ytterligare två medaljer har 
instiftats under Bo Sundqvists rektorat, båda formgivna av Ernst Nordin och 
utformade som belöningsmedaljer att bäras: Rudbeckmedaljen instiftad på 300-
årsdagen av Olof Rudbeck d.ä:s död den 17 september 2002 och Linnémedaljen 
instiftad på Carl von Linnés födelsedag den 23 maj 2006 inför följande års 300-
årsjubileum av hans födelse.

Till årets festcykel hör också personalfesten i slutet av hösten. November-
festen har, med stöd av Bo Sundqvist och genom möjligheten att engagera goda 
artister, kommit att fylla Rikssalen på slottet många år i rad.

Recentiorsmottagningarna i början av varje termin hör till rektors stående 
programpunkter. Studenterna har sedan gammalt sin givna roll i våra akade-
miska högtider genom medverkan från fanbärare och marskalkar samt företrä-
dare för kårer och nationer. Under perioden inföll även Uppsala studentkårs 
150-årsjubileum, liksom OD:s dito några år senare och Allmänna Sångens 175-
åriga samt Kungliga Akademiska kapellets 375-åriga, för att bara nämna några 
och utelämna nations- och andra studentanknutna jubileer vid sidan av de na-
tionella – Uppsala är inte för inte jubileernas stad.4 Det har för Bo Sundqvist, 
liksom under hans företrädare, varit självklart att universitetet med råd och 
dåd funnits med i dessa sammanhang.

Ett särskilt intresse har Bo Sundqvist under sitt rektorat visat musiklivet vid 
Uppsala universitet. Det framgår av Anna Ivarsdotters bidrag i denna skrift. 
När det gäller traditionsområdet har av hävd Allmänna Sången haft en framträ-

vid obelisken i Odinslund den 6 november, dels med den så kallade trappmar-

4 Om Kungl. Akademiska Kapellet vid dess jubileum, se , red. Lars 
Ferngren (AUU, Skrifter rörande Uppsala universitet, C. Organisation och Historia 72), Uppsala 
2002.
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schen i Universitetshusets trapphall efter körens vårkonsert. Fortlevnaden av 
-

skäl förklarade sig inte längre vara villig att framträda som manskör. (Allmänna 

lösningar som innebar såväl förnyelse av som fortlevnad för dessa traditioner. 
Beträffande trappmarschen – i vilken Bo Sundqvist, hedersordförande i All-

männa Sången, själv deltagit under sitt rektorat – gavs ett uppdrag åt professor 
Torsten Pettersson att skriva en ny text, passande för blandad kör och lämpad 
till Haeffners hävdvunna marsch från 1812, med Atterboms text Lejonriddare
från 1814, mest känd som ”Vikingasäten”. Resultatet blev lyckat och Bo Sund-
qvist beställde själv genast en annan text av samme skald, men på engelska 
och byggd på den så kallade Bologna-deklarationen, ”The Radiant Structure”. 
Denna framfördes som trappmarsch vid avslutningen av den europeiska rek-
torskonferensen (EUA) i Uppsala den 22 oktober 2005.

Slutligen skall nämnas att universitetet, som är vårdare av de äldsta akade-
-

nium. En ämbetskedja i första hand lämpad för prorektor att bära vid fram-
trädanden i rektors stad och ställe samt vid de stora akademiska festerna och 
andra högtider framställdes 1998 av silversmeden Olof Sundqvist och skänktes 
av universitetets hedersmedlem och välgörare Anders Wall.

Dag Hammarskjöldmedaljen instiftad 1998 som getts åt Dag Hammarskjöldförelä-
sarna vid Uppsala universitet under Bo Sundqvists rektorat. Medaljen är formgiven 
av Annette Rydström och gjuten i brons. Åtsidan visar Dag Hammarskjölds porträtt 

concordia, enighet. Den 
latinska inskriptionen säger: Uppsala universitet åt dess lärjunge till minne av hans 
lysande gärningar. 
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Annan minnesföreläsningen i universitetets aula den 6 september 2001. Här under 
promenad från Gustavianum till Värmlands nation tillsammans med hustrun Nane 
Lagergren, riksdagens talman Birgitta Dahl och värden, rektor Bo Sundqvist.

Universitetet har också självt fört traditionen vidare genom att förmedla sina 
ceremoniella former att stöpas i nya formar.5 Så har därtill skett genom att uni-
versitetet låtit framställa en pedellstav till sin dotter bland de nya universiteten, 
Örebro universitet, med anledning av dess invigning.6 Så kan man också se hur 
traditionerna från universitetets snart 530-åriga historia förts vidare både hemma, i 
vanda och förnyade former, och borta, med mönster från alma mater upsaliensis.

5 Se Torgny Nevéus, ”Om promotionsfestens tradering. Hur en akademisk festsed förts vidare 
och förnyats”, i: (AUU, B. Inbjudningar 131), Uppsala 
2001, s. 7–11.
6 Se Per Ström, ”Om pedeller och ceremonistavar – med anledning av en gåva till Örebro”, i: 

 (AUU, B. Inbjudningar 134), Uppsala 2002, s. 5–11.
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”Kära kollegor, mina damer och herrar …”
Om rektor i talarstolen

ECTOR MAGNIFICUS står ofta i talarstolen, och många lyssnar med spända 
öron. Under ett läsår håller Uppsala universitets rektor kring 100 offent-
liga framträdanden av olika slag, med eller utan manus. Ofta rör det sig 

om mer eller mindre ceremoniella välkomsthälsningar, invigningar och anfö-
randen vid mottagningar och besök, men inte sällan berör talen aktuella spörs-
mål inom forsknings- och utbildningspolitiken. I dag gör en universitetsrektor 
klokt i att väga sina ord. Ett improviserat lovtal av en eller annan verksamhet 
vid universitetet förvandlas snart i den administrativa akademiska kvarnen till 
ett halvt löfte om ekonomiska garantier eller organisatoriskt stöd. När rektor 
talar lyssnar, som sagt, många med stort intresse.

Högtidsretorikens klassiska stil – en idag riskabel form av stylus sublimis,
det högstämda sättet att tala – är inte alltid gångbar i 2000-talets högskolevärld. 
Icke desto mindre tillhör de retoriska formaliteterna en del av det akademiska
skådespelet och ceremonielet. Vid de numera två gånger per läsår återkom-
mande promotionshögtiderna i universitetsaulan har Bo Sundqvist hälsat väl-
kommen med vad som kan beskrivas som ett programtal, där formella stil-
grepp och politisk skärpa blandas. Här talar rektor över aktuella – men också 
eviga – ämnen vid akademien, ofta med en udd riktad mot universitetets kri-
tiker och vedersakare. Dessa tillfällen är förvisso färgade av sin särpräglade ri-
tuella karaktär, men har under Bo Sundqvists rektorat alltså även kommit att 
innehålla tydliga politiska markeringar. I ett nogsamt visat missnöje med de 
alltmer pressade ekonomiska förhållanden som svenska lärosäten har fått leva 
med har talen kommit att låna en retorisk modell från Cato den äldre. Den 
sundqvistska avslutningen ”Och för övrigt anser jag att fakultetsanslagen skall 
höjas”, eller som det heter på det latin som sammanhanget inbjuder till: ”Prae-
terea censeo subsidia ordinum universitatis esse augenda”, blev så småningom 
ett stående inslag i promotionsceremonierna och mottogs ständigt välvilligt av 
auditoriet, något som Professor Skytteanus Lewin också konstaterar på annan 
plats i denna skrift.

Under 2005 hände det märkliga att de eftersatta fakultetsanslagen till svens-
ka universitet i någon mån kom att höjas, varför den vid det laget etablerade 

granskning av den aktuella högskolepropositionen upptäcktes snart att lärosä-
tenas pris- och löneuppräkning om 1,01% inte alls täckte höjningen av kostna-

R
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den lilla glädje som beskedet om de ökade fakultetsanslagen orsakat. Sålunda 
anpassades raskt den latinska avslutningen av rektors tal vid vårpromotionen i 
aulan den 27 maj 2005 till att lyda ”Praeterea censeo esse augenda subsidia ea, 
quibus mercedes ac salaria Universitatis Upsaliensis recomputantur”, eller på 
tydlig svenska: ”För övrigt anser jag att pris- och löneomräkningen av Uppsala 
universitets anslag bör höjas.” Huruvida denna retoriska och särdeles uppsali-
ensiskt ironiska kommentar alls påverkade utvecklingen går förstås knappast 
att avgöra, men pris- och löneomräkningen kom att justeras uppåt för att något 
kompensera kostnadsökningarna vid universitetet. De höjda fakultetsanslagen 
däremot kom snart att urholkas av statliga besparingsbeting, varför den tidigare 
avslutningsfrasen återinfördes redan vid vinterpromotionen 2006.

Bo Sundqvists anföranden har präglats av en ofta lågmäld men alltid efter-
-

tegisk linje med ett djupt känt engagemang för forskning och högre utbildning. 
Det är ett engagemang som inte sällan tydligt riktar sin spets mot den eller dem 

Det går att skönja ett ännu tydligare stråk genom Bo Sundqvists retorik. 
Stödet till studenterna har varit outtröttligt, i det stora och det lilla. Den åter-
kommande uppmaningen – det retoriken kallar adhortatio – vid professors-
installationen har varit tydlig: Se till att visa intresse för grundutbildningens 
villkor! Vid installationen hösten 2005 löd sålunda budet: ”Tänk er: vid Upp-
sala universitet får alla nya studenter redan under sin första termin möta en
livs levande professor i undervisningen. Just detta kan bli vårt signum och vår 
fördel.”

En rektor talar inte bara, han skriver också. Rektor signerar varje år ett stort 
antal texter som i olika sammanhang publiceras av Uppsala universitet. Hit hör 
de så kallade ”rektorsrapporterna” som lämnas vid varje konsistoriesamman-
träde. De publiceras sedan på universitetets webb, vilket för övrigt också gäl-
ler rektors tal vid promotionshögtider. Ett knappt femtiotal rektorsrapporter 
sedan januari 1998 går att läsa på universitetets hemsida. De ger ögonblicksbil-
der ur verksamheten såsom den beskrivs av dess främste företrädare inför den 
styrande församlingen under några år kring millennieskiftet. Rektorsrappor-
terna är på så sätt tidsdokument för den som vill bläddra i Uppsala universitets 
agenda.

vardag – och vid fest. Vid de ibland lättsamma men ofta inte mindre formella 
middagstalen som universitetets rektor förväntas hålla – retoriken använder 
benämningen decorum för att beskriva talarens iakttagande av vad som är ”pas-
sande” i sammanhanget – har den sundqvistska hemorten Lövånger i Väster-
botten utgjort en stadig källa till historier. Även en aldrig så upsaliensiskt eta-

jordnära återkopplingen har varit Bo Sundqvists retoriska paradgren.
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I en av retorikens gruvligaste anekdoter spikades Ciceros händer och huvud 
fast vid talarstolen på Forum Romanum. Ingen gillar som bekant en pratkvarn. 
I Uppsala hör det dock till både traditionen och nödvändigheten att rektor 
tar till orda vid en mängd olika tillfällen. En blick i veckokalendern korrigerar 
snabbt missförståndet att en universitetsrektor idag blivit förvandlad till en 

-
farande säkert något av en livsluft. De ibland storslaget formella men oftast 
anspråkslöst intima möten med universitetets verksamheter dess rektor varje 
vecka har från sin plats i talarstolar, bakom katedrar och från podier ger honom 
– och i framtiden henne – möjligheten att överblicka det närmast oöverblick-
bara. Talekonsten är som bekant inte en envägskommunikation, och ett ord i 
rätt sammanhang kan ibland säga mer än tusen promemorior.

Rektor i talarstolen. Bo Sundqvist hälsar välkommen till den europeiska rektorskonfe-
rensen (EUA) i universitetets aula 20 oktober 2005.





Lars Burman

Universitetets museer
och det historiska kapitalet

E HÖGRE LÄROANSTALTERNAS rikedom räknas inte i pengar. Det ka-
pital som samlas räknas i människor och deras kunskap. Men jämfört 
med ett gammalt universitets långa historia är människolivet kort, och 

det akademiska livets företrädare kliver förr eller senare ner från scenen. Efter 
sig lämnar de i skriftlig form delar av sin kunskap och sina forskningsresultat 
– Carolina Rediviva är en plats där tystnaden talar. Många av de tankar som 

åtkomliga för senare tiders forskare och studerande. Ibland är samtalet med de 
bortgångna ett enkelt och lättbegripligt samtal med en stimulerande kollega, 
ibland är tids- och tankeavståndet så stort att de historiska meddelandena blir 
svårtydda och halvt obegripliga. Men de idéer och tankar som en gång givits 

också av historier och förebilder. Berättelser om vardagen på en arbetsplats 
– idag och igår – bidrar till att bygga dess mentalitet. Såtillvida är Uppsala 
universitet speciellt, såväl för forskaren och studenten som för den utomstå-
ende betraktaren. Ett gammalt universitet bär med sig ett historiskt arv, som 
samtidigt är en börda och en resurs. En lärd vän berättade om en orientalisk 
furste som vart han än reste förde med sig sitt bibliotek, lastat på hundra kame-
ler. Kamelkaravanen måste ha varit en dyrbar lyx. Kamelerna och deras börda 
skulle vårdas, kameldrivare och bibliotekarier betalas. Men fursten hade hela 
sin världs historia och hela sin tids vetande ständigt till hands. På samma sätt 
kan man betrakta det historiska arvet vid ett gammalt lärosäte. Det kostar att 
vårda, men vi behöver det, dels för vår självförståelse, dels för att vi aldrig vet 
när vi behöver konsultera det.

Det brukar ofta påpekas att universiteten hör till de få medeltida orga-
nisationer som fortfarande fungerar på i stort sett samma sätt som då. Det 
kollegiala styret och det gemensamma intresset för uppgiften att samla och 
förmedla kunskap skapade snabbt en effektiv struktur. Förutom den levande 
kunskapen hos de undervisande lärarna och den dokumenterade kunskapen 
från tidigare generationer, fanns tidigt ytterligare ett område värt att ta i beak-
tande: samlingar av allt vad naturen och människan skapat. Kanske kan man 
säga att det var här det moderna museitänkandet utvecklades. Universiteten 
kom med tiden att allt mera ägna sig åt den synliga världen, och samlingarna 

D
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blev en utgångspunkt för systematisering och dokumentation av den jordiska 
tillvaron och dess rikedomar.

Uppsala universitet har väl förvaltat sitt arv ur historien, inte minst vad 
gäller föremålssamlingarna. Medan andra äldre universitet sett sig tvingade att 
avbörda sig delar av sina samlingar eller i varje fall förvisa dem till magasi-
nens improduktiva existens, har Uppsala satsat på sitt rika arv, rimligtvis som 
en följd av insikten att detta representerar ett investeringsbart och räntabelt 
historiskt kapital. De avsevärda resurser som läggs på att vårda och utveckla 
universitetets museer ger en svårmätbar avkastning i form av informationska-
naler, utbildningsresurser och forskningmöjligheter, och kanske framför allt en 

-
talet bidrar till självbilden: vet man inte vem man är och varifrån man kommer 
är det svårt att veta vart man skall. Mycket kan sägas om Uppsala universitets 
bild av sig självt, positivt och negativt. Det är dock viktigt att de historiska 
speglarna är välputsade och av bästa kvalitet.

De tre stora museikomplexen inom universitetet är Museum Gustavianum, 
Evolutionsmuseet och Linnéminnena/Botaniska trädgården. Alla tre har vik-
tiga uppgifter inom universitetets tre huvudsakliga verksamhetsfält – forsk-
ning, utbildning och omvärldskontakter. Alla tre har samlingar och föremål 
som är unika. I den följande framställningen koncentrerar jag mig på dessa 
tre museienheter. Det skall emellertid understrykas att universitetsbibliotekets 

-
tetets konstsamlingar – behandlade på annat håll i denna bok – är en nationell 
klenod. Påpekas skall också att Uppsala universitet stödjer verksamheten vid 
Medicinhistoriska museet i Uppsala, som efter nedläggningen år 2005 av sin 
stockholmska motsvarighet är landets främsta på området.

Under Stig Strömholms tid som rektor utvecklades idén att Gustavianum, 
stadens äldsta bevarade universitetsbyggnad, skulle inrättas som ett universi-
tetsmuseum. Den 17 juni 1997, ett par veckor innan Bo Sundqvist tillträdde 
som universitetets rektor, invigdes museet av kung Carl XVI Gustaf. Därefter 
har det fallit på Bo Sundqvists lott att bereda museet möjligheter att utveck-
las, och under åren som gått har Gustavianum blivit regionens mest besökta 
museum. Utställningar och programverksamhet avlöser varandra i rask följd, 
men kärnan i verksamheten är de märkvärdiga samlingarna. Värda att nämna 
är till exempel de egyptiska, antika och fornnordiska kollektionerna. Myntka-
binettet, som delvis är utställt i Museum Gustavianum, är efter Kungl. mynt-

myntsamlingen fått chansen att utvecklas, genom satsningar på både personal 
och lokaler.

Museum Gustavianum är ett universitetsmuseum, och stora resurser läggs 
på att informera om såväl dagens forskning som forskningshistoria – satsning-
arna på miniutställningar är värda att lyfta fram liksom Gustavianums roll som 
mötesplats. Den pedagogiska verksamheten når många, inte minst framtida 
studenter, och Gustavianum har blivit en energirik träffpunkt mellan stad och 
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universitet och mellan universitet och internationell forskarvärld. Precis som 
på 1600-talet fascineras besökaren av den anatomiska teatern. Detta var nog 
också Olof Rudbecks avsikt när påbyggnaden gjordes under 1660-talet. Han 
skriver att byggnaden har en sådan arkitektur att ”de fremmande må undra 
sigh på oss”.1

I Museum Gustavianum balanseras lokala utbildnings- och forskningshisto-
riska samlingar mot kulturarvssamlingar med internationell tyngd. I den student-

deponerat från hans studentnation, och några rum bort står det fullkomligt 
unika Augsburgska konstskåpet – en leksak för barockfurstar och samtidigt 
ett koncentrat av 1600-talsmänniskans hela tanke- och upplevelsevärld. Båda 
är ypperliga – dryckeshornet som lokal kultur- och universitetshistoria och 
konstskåpet som ett världsarv. Det faktum att de internationellt intressanta 
samlingarna dominerar över de lokala säger något viktigt om både museet och 
Uppsala universitet.

Evolutionsmuseet bildades 1 januari 1999 genom sammanslagning av Fyto-
teket, Paleontologiska museet och Zoologiska museet. Museet är idag en del 
av Evolutionsbiologiskt centrum (EBC) och verksamheten är i hög utsträck-
ning forsknings- och utbildningsinriktad. Vissa delar av samlingarna härrör 
från 1600-talet, men det var med 1700-talets systematiska insamlingsarbete 
som grunderna till de riktigt omfattande samlingarna lades. Ett exempel är 
linnélärjungen Carl Peter Thunberg, vars herbarium omfattar nästan 28 000 
ark och vars preparat i de zoologiska samlingarna uppgår till mer än 37 000. 
Evolutionsmuseets sammanlagda antal exemplar, preparat och föremål uppgår 
till ungefär fem och en halv miljoner. Det säger sig självt att samlingarna är en 
viktig undervisningsresurs och en förnämlig bas för forskning. Dessutom drar 

dinosaurier som eggar fantasin. Under det senaste decenniet har museet fått 
nya fasta utställningar, och ett omfattande och nödvändigt konserveringsarbete 
har inletts.

bekant försökte Linnés änka sälja herbariet till svenska staten, som emellertid 
oförståndigt avböjde. Samlingen gick därför till England och The Linnean So-

vid Trafalgar Square. Att samlingen hamnade där den gjorde är en förlust för 
Sverige och för Uppsala universitet. På Linnean Society’s hemsida berättas en 
historia som påminner om vetenskapliga samlingars prestige- och symbolvärde. 
Det sägs att kung Gustaf III sände ett örlogsfartyg på jakt efter det engelska 
skepp som efter köpet förde iväg Linnés samlingar. Engelsmannen hade emel-

strid för.
1 Gunnar Eriksson,  Stockholm 2002, 
s. 112.
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Andra delar av arvet från Linné förblev av naturliga skäl i Uppsala. Lin-
néträdgården i Svartbäcken och Linnés Hammarby är turistmagneter och vä-
sentliga delar inom den delen av universitetets museiverksamhet som kallas 
Linnéminnena. Till dessa räknas också Botaniska trädgårdens barockdel och 

upprustningsarbete vad gäller Linnéminnena. 300-årsminnet av Linnés födelse 
skall högtidlighållas. Världens ögon kommer att vara på Uppsala under 2007, 
och de historiska minnenas betydelse för såväl Uppsala som stadens universitet 
är svår att överskatta.

Linnéjubileets många besökare möter också universitetets botaniska träd-
gård. Till sevärdheterna hör det tropiska växthuset, som efter omfattande re-
noveringsarbeten återinvigs under 2007. Sedan januari 2006 är den botaniska 
trädgården samorganiserad med Linnéminnena. Slottsträdgården, skänkt till 
universitetet av Gustaf III 1787, omdanades delvis av Olof Rudbeck 1665, och 
det är rättvist att låta denne dynamiske forskningsbjässe, fund raiser och kultur-
arvsskapare ännu en gång kliva in på scenen. Rudbecks egen botaniska trädgård 

har sedan levt vidare på olika platser i staden men är egentligen densamma idag 
som för 350 år sedan. De internationella kontakterna har alltid varit intensiva, 
och genom insamlingsresor och bytesverksamhet har trädgården utvecklats. Pe-
larkaktusen Cereus hildmannianus har odlats i Uppsala ända sedan 1720, först 
av Rudbecks son Olof Rudbeck den yngre, senare av Linné. Och på samma sätt 
arbetar man nu. År 2005 hemförde en av Botaniska trädgårdens medarbetare 
växtarter från Kina som hittills varit okända för forskningen. Det är arter som 
skall fortsätta att odlas i trädgården och som därmed utgör ett exempel på 
universitetets välvårdade och levande historiska kapital.

På våren 1999 tillkallade rektor en arbetsgrupp som skulle belysa den ekono-
miska och organisatoriska situationen för universitetets museer och föremåls-
samlingar. Gruppen leddes av professor Anna Ivarsdotter och huvudsekreterare
var universitetsdirektör Johnny Andersson. Museiutredningen ledde fram till 
rapporten Bryggan över sekler.2 Här konstaterades att det var lämpligt att Mu-
seum Gustavianum, Linnéminnena och Evolutionsmuseet även fortsättningsvis 
borde behålla sin självständighet. Däremot föreslogs inrättandet av en univer-
sitetsövergripande museinämnd, bestående av museikunniga externa ledamö-
ter, representanter från de tre vetenskapsområdena samt för de studerande. 
Ordförande skulle vara rektorsrådet för kultur och traditioner, och cheferna 
för Museum Gustavianum, Linnéminnena, Evolutionsmuseet och Medicinhis-
toriska museet skulle ha närvaro- och yttranderätt. Rektor inrättade också ett 
2

Uppsala universitet.
kartläggning av universitetets kulturarvssamlingar, och många av de uppgifter som jag använder i 
denna artikel är hämtade från rapporten. Jag vill också tacka museicheferna Ing-Marie Munktell, 
John Peel, Mats Block och Eva Ahlsten för hjälp, liksom museirådets sekreterare Inger Raths-
man.
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-

och verksamhetsplaner och att vara universitetsledningens rådgivande organ 
ifråga om museiverksamheten.

Även en rad andra viktiga beslut inom museiområdet har sitt ursprung i 
-

ring. Den del av museernas verksamhet som avser medverkan i forskning och 

-
-

kostnader för denna senare verksamhet bekostas av Gemensamma ändamål. 
På så sätt har förhoppningsvis en stabilare bas för det långsiktiga museiarbetet 
skapats. Uppsala universitets museiarbete behöver bedrivas strategiskt och 
med tydlig vilja till verksamhetsutveckling. Kortsiktiga taktiska beslut, fattade 
i trängda ekonomiska lägen, blir lätt förödande, åtminstone sedda ur ett hel-
hetsperspektiv.

Vid sidan av ekonomiskt kapital talas inom modern forskning ofta om socialt 
och kulturellt kapital; begreppen utvecklades av den franske sociologen Pierre 
Bourdieu. Det jag här har kallat ”historiskt kapital” kanske skulle kunna infogas 
i Bourdieus förklaringsmodeller, men jag avstår från den övningen. Istället vill 
jag använda begreppet ”historiskt kapital” som en ungefärlig synonym till ”kul-
turarv”, och syftet med omdöpningen är att i någon mån leda tankarna i nya 
riktningar. Det kostar att underhålla kulturarvet, men det ger också avkastning. 
Avkastningen är kanske inte alltid omedelbart ekonomisk, utan här handlar det 
snarare om bokföringskategorier som goodwill, varumärkesvärde och förtro-
ende. En utmaning för ett gammalt universitet är därför att balansera vården av 
traditionerna med ett ständigt nytänkande. Historiska föremålssamlingar och 
minnet av framgångsrika forskningsinsatser skapar en förståelsebakgrund till det 
som sker inom dagens universitetsliv. Nytt och gammalt skall samverka.

Inget är så skört som minnen. De måste utvecklas och vårdas. Inte minst de 
föremålssamlingar som universitetet äger innebär en förpliktelse mot historien 
men också mot framtiden. Universitetet råder över vissa delar av sitt historiska 
kapital: museerna, de gamla donationerna till professurer och stipendier, vissa 
byggnader i universitetets ägo. Över andra delar har universitetet betydligt 

lärda akademierna och deras hus, studentnationerna med deras kulturarvssam-

att påverka men som ingen bestämmer över: bilden av det historiska och mo-
derna Uppsala universitet, historierna om överliggare och befängda professors-
original, berättelserna om humanistiska bedrifter och massiva naturvetenskap-
liga forskningsgenombrott.

Med risk att låta salvelsefull: ett gammalt välskött universitet har ett histo-
riskt kapital att förhålla sig till. Detta kapital kan förslösas, det kan investeras i 
säkra papper med låg avkastning eller det kan användas aktivt. I en föränderlig 
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värld gäller det för en högre läroanstalt att hålla tidens takt. Universitetens 
styrka har alltid varit förmågan till förändring och utveckling; det kan ta tid 
men det går. Samtidigt är det historiska arvet omöjligt att förhandla bort. Istäl-
let skall det ses som en resurs. Museisamlingarna vid Uppsala universitet är en 
väsentlig del av lärosätets historiska kapital, och de är till stor del oersättliga. 
De senaste decenniernas satsningar på området har givit rik utdelning, som 
kanske inte alltid kan räknas i kronor och ören men i något som är viktigare: 
symbolvärde och förtroende.

gamla fossil av krokodilen Steneosaurus bollensis, påträffad i Holzmaden i Tyskland.



Johan Cederlund

Bo Sundqvist och konstsamlingarna

NDER DE BLANKA MÄSSINGSKRONORNA i Johan III:s sal på Uppsala slott 
samlades en junidag 2001 universitetsledningen och ett antal inbjudna 

Uppsala University Art Col-
lections. Paintings and Sculpture, ett mastodontarbete sammanställt av förre 
universitetsantikvarien Thomas Heinemann. Många som bläddrade i den digra 
katalogen tycks för första gången ha blivit varse vilka förnäma konstsamlingar 
universitetet äger. Bland de närmare tvåtusen målningar och skulpturer som 

Breughel d.y., Kurt Schwitters och Lucas Cranach, men också kända svenska 
konstnärer som Anders Zorn, August Strindberg, Bruno Liljefors och David 
Klöcker Ehrenstrahl. Kvalitén på verken är i många fall den yppersta, spänn-

måleri.
Ändå är det mycket som inte rymts i katalogen. Det Augsburgska konstskå-

konsthantverk. Till de senare kategorierna kan föras inventarierna på Linnés 
Hammarby, Georg Haupts skrivbord och naturalieskåpen från Lovisa Ulrikas 

-

grekiska och romerska original och från början avsedda att stå som manande 
förebilder i det nyuppförda universitetshuset. Slutligen ingår inte heller den 
konst som köpts in av Statens konstråd till lokaler som brukas av universitetet, 
totalt drygt åttahundra verk. Med andra ord omfattar universitetets konstsam-
lingar mer än dubbelt så många verk och föremål som katalogen anger. Man 
kan tycka vad man vill om att universitetet ensamt skall bekosta vården och 
förvaltandet av detta nationella kulturarv. Så länge förhållandena är som de är 
vilar ett stort ansvar på universitetets rektor. Dennes engagemang och beredvil-
lighet att anslå nödvändiga medel är en förutsättning för att också kommande 
generationer skall kunna ta del av samlingarna.

Arbetet med den tryckta katalogen hade redan sjösatts då Bo Sundqvist till-
trädde som rektor. Det möjliggjordes genom hans företrädares aktiva stöd samt 
ett generöst ekonomisk bidrag från Kjell och Märta Beijers stiftelse, förmedlat 
genom direktör Anders Wall. Bo Sundqvist fullföljde rektors deltagande i pro-
jektet och såg till att det lyckligen kunde slutföras genom att Thomas Heine-
mann erbjöds tillfälle att ägna tid åt det inom ramen för sin tjänst.

U
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Det är naturligt att konsten inte alltid står högst upp på en universitets-
rektors agenda. Likafullt har Bo Sundqvist alltid visat stort engagemang när 
konstsamlingarna kommit på tal, antingen det handlat om deras lokalisering, 
extra anslag till inventerings- och dokumentationsarbeten eller konstverkens 
vård. Om han i dessa fall mest spelat rollen som beskyddare, har han då det 
gäller nyförvärv spelat en mer framträdande roll, ja, inte sällan den som initia-
tivtagare. Det är i det sammanhanget hans konstintresse och personliga smak 
tydligast manifesterat sig.

Till Västerbotten och hemtrakterna kring Lövånger bjöd Bo Sundqvist som-
maren 1999 med några av sina nya medarbetare. På programmet stod bland an-
nat besök hos konstnärer i regionen. I konstnären Torfrid Olssons (1913–2003) 
ateljé i Bygdeträsk fastnade rektor för en skulptur i järn, lite skämtsamt kallad 
Verktygslådan därför att den mest liknar en låda fullproppad med avbitartäng-
er. Skulpturens rätta titel är dock Upproret (1990-tal) och konstnärens avsikt 
är att visa hur arbetare reser sig mot totalitärt förtryck; verket tillkom vid den 
tid då en efter en av Östeuropas kommunistiska regimer föll, och till sist också 
den förhatliga muren.

Färden gick vidare till den utanför Skellefteå verksamme Sture Meijer 
(f. 1932), den kanske mest namnkunnige av länets konstnärer. Till universi-
tetets samlingar köptes här in I vattnet 1 (1995-96), en målning som får sägas 
vara typisk för Meijers stil: fem människor till midjan stående i vatten, utan 
någon som helst kontakt med varandra och omgivna av ett mörker. Som så 
många andra konstnärer i historien, till exempel Rembrandt och Caravaggio, 
fängslas Meijer av mörkret – kanhända ligger detta också nära till hands för 
den som lever i Västerbotten. Den tyngd och allvarsamma ton som i regel 
också präglar Meijers verk återkommer i målningen Läsning (1999), vilken 
Bo Sundqvist valde ut för samlingarna. Koloriten är här ljusare och anslaget 
något lättare med huvudet på en läsande person som sticker upp bakom en 
uppslagen tidning.

Torfrid Olssons järnskulptur och Sture Mejers tidningsläsare är två av de 
verk som i alla år omgivit rektor i hans tjänsterum på femte våningen i Skan-
dalhuset. Att en vinterhare av Bruno Liljefors och en oljeskiss med sträckande 
alfåglar av samme konstnär också hänger där är måhända mer ett resultat av 
universitetsantikvariens agerande än någon av honom själv uttryckt önskan. 
Ett mer direkt, personligt val är däremot bilden av två storlommar, utförd av 
konstnären, författaren och ornitologen Lars Jonsson (f. 1952). Vid ett besök 
i Jonssons hem på södra Gotland 1998 undrade Bo Sundqvist om konstnären 
möjligen hade någon bild av lommen, den ensliga fågeln som han så ofta sett 
simmande i sjön Degerträsket utanför Lövånger. Det hade nu Jonsson inte, 
men sex månader senare kunde han presentera en stor akvarell av tre storlom-
mar, som alltsedan dess prytt rektors tjänsterum. Bilden kom också att ligga 

Både genom sina fälthandböcker och i egenskap av konstnärlig tolkare av 
fåglar och natur har Lars Jonsson hyllats i Sverige och därtill vunnit internatio-
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nellt erkännande. År 2002, samma år som han fyllde femtio, kallades han till 

Inrättandet av ett nytt konsistorierum i universitetshuset initierades som 
bekant av Bo Sundqvist själv. Det blev också han som löste frågan om rummets 
utsmyckning. Under ett besök i Stockholm år 2000 såg han en utställning med 
konstnären Peter Frie på Galleri Lars Boman, och han fastnade för ett landskap 
i kolossalformat. Målningen, benämnd Listening, no. 6, förvärvades och häng-
des upp i rummet lagom inför invigningen 2001.

Fries konst bottnar i det traditionella landskapsmåleriet, men hans sätt att 
lämna en del av den vita duken tom och låta gränsen mellan mark och him-
mel lösas upp i mjuka toner ger bilden en närmast kontemplativ stillhet. Att 
det verk som förvärvats inte bara skulle skänka det nya sammanträdesrummet 
karaktär, utan samtidigt erbjuda konsistoriets ledamöter något att vila ögonen 
på under överläggningarna var något som hela tiden fanns i Bo Sundqvists tan-
kar. Betydligt svårare var det att förutse att den ökade efterfrågan på Fries verk 
under senare år skulle resultera i kraftigt höjda priser på hans konst. Uppsala 
universitet kan stoltsera med ett centralt verk i konstnärens produktion.

Konsistorierummet i universitetshuset kom att prydas med ytterligare ett 
förnämligt verk. Genom bidrag ur Kjell och Märta Beijers stiftelse kunde uni-
versitetet förvärva en vävd tapet, en så kallad verdure, tillverkad i Flandern i 
början av 1700-talet. Under senbarocken var vävda tapeter vanligt förekom-
mande i högreståndshem som ersättning för den äldre tidens gyllenläderstape-
ter. De bidrog till att göra rummen mer ombonade, höll värmen bättre och var 
dessutom lätta att transportera från en plats till en annan. Att de ibland kallas 
för ”skogstapeter” säger något om vilket motiv som var vanligast; färgerna går 
nästan alltid i grönt och blått.

Rektors representationsvåning i universitetshusets södra del, som Stig Ström-
holm lät iordningställa och ståndsmässigt möblera, har under Bo Sundqvists tid 

ännu sökte sin lösning var den dåliga akustiken i Rudbecksalen, det rum som 
används som matsal. Att sätta upp moderna akustikplattor i denna solenna 
miljö var ingen tilltalade lösning, bättre då att försöka förvärva någon lämplig 
textil som kunde förbättra detta förhållande.

Våren 2002 dök rätt objekt upp på auktion i Stockholm, en vävd tapet i 
gobelängteknik av ull och silke, tillverkad omkring 1700, sannolikt i Aubusson 
i Frankrike. Tapeten mätte nästan sex meter på längden och närmare tre på 
höjden, vilket visade sig vara perfekt för den vägg den var planerad för. Motivet 
lämpade sig också väl för rummet – frodig vegetation, påfåglar med färgspra-
kande fjäderdräkt och byggnader av kinesisk art (ett uttryck för den tidens 
Kinasvärmeri). Vävnadens proveniens kändes som en extra krydda. Den hade 
tillhört Carl Kempes samlingar på Ekolsund.

Auktionen visade sig sammanfalla med vårens kransbindningsfest eller, mer 
exakt, med den repetition inför promotionen som därefter brukar äga rum i 
aulan och i vilken jag som promotionsfunktionär deltog. Situationen tvingade 
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mig att ha mobiltelefonen på, så att auktionshuset kunde ringa upp när det var 
dags för vårt nummer. Det föll sig nu att budgivningen bedrevs diskret från en 
av aulans bänkrader, samtidigt som akademiintendent Per Ström inför en spänd 
publik av unga och gamla doktorer förklarade alla delar av den akademiska 
ritualen. Efter någon minut av höjda bud avgick universitetet som segrare.

Konservering, dokumentation och annat gjorde att det dröjde innan tape-
ten kunde komma på plats. Plötsligt var dock allt väldigt bråttom. Förenta 
staternas förre president Jimmy Carter skulle efter mottagandet av Nobels 
fredspris 2002 besöka universitetet tillsammans med hustru Rosalyn, son och 
sonhustru, och tapeten måste upp till den planerade middagen i Rudbecksalen. 
Dagen innan balanserade universitetsantikvarien på en hög stege och lyckades 
med assistans av sex personer nedanför få det väldiga tygstycket på plats. När 
Jimmy Carter kvällen därpå leddes in i rummet fastnade hans blick på tapeten. 
Per Ström påpekade att den just kommit på plats och tillade skämtsamt att 
universitetet därför hade planer på att kalla den ”the Carter Tapestry”. Skäm-
tet togs dock på fullt allvar av den tidigare presidenten, som vände sig till sin 
hustru och förtjust utbrast: ”Did you hear that, Rosalyn? They will call it the 
Carter Tapestry!”

Till de mer betydande konstförvärv som gjorts under Bo Sundqvists rek-
torsperiod kan slutligen föras en väldig oljemålning av Bruno Liljefors, Örnar 
jagande hare, utförd 1913 och återgiven i Allan Ellenius bok Liljefors – naturen 
som livsrum (1996). Det dramatiska mötet mellan rovfågel och byte var ett 
tema Liljefors gärna uppehöll sig kring och det har här fått ett av sina mest 
expressiva uttryck. Att ett verk som detta överhuvudtaget kunde köpas in 
berodde på att försäkringspengar betalats ut för de Liljeforsmålningar som stals 
vid ett inbrott under sommarutställningen på Österbybruk 1999.

Vävd tapet i gobelängteknik troligen tillverkad i Aubusson, omkring 1700. Ull och 
silke, 281 x 578 cm (UU 5064). Inköpt av Uppsala universitetet 2002.
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Det händer emellanåt att porträtt som avbildar okända män eller kvinnor, 

ett märkligt 1600-talsporträtt som alltsedan 1724 befunnit sig i universitetets 
ägo. I det första inventariet över konstsamlingarna, upprättat vid 1800-talets 

Kardinal Fabio Chigi, porträtterad av okänd konstnär under fredsförhandlingarna i 
Westfalen 1648. Olja på duk, 219 x 126 cm (UU 755).
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mitt av Johan Way, uppges att den avbildade mannen föreställer Johannes Mag-
nus, Sveriges sista katolska ärkebiskop. Säkert grundade Way sitt påstående på 
en gammal påskrift på målningens baksida som lyder ”Johannes Magni Arch 
Biscop Upsaliensis”. I 1959 års konstinventarium är mannens identitet dock 
ändrad till Karl Ferdinand, ärkebiskop av Breslau och son till kung Sigismund. 
Med ett frågetecken efter den bestämningen har målningen under senaste halv-
seklet förvarats i magasin, i alltför dåligt skick för att kunna exponeras.

Under Bo Sundqvists rektorsperiod beslutades att målningen skulle genom-
gå konservering. Mängder av påmålningar och retuscher vittnade om att man 
i äldre tider lagt ner stor möda på att vårda verket och följaktligen betraktat 
det som värdefullt. Konservator Elkea Tångeberg hade ett drygt arbete med 
att tvätta bort alla senare tillägg och försiktigt komplettera originalmåleriet 
där det behövdes. Sakta framträdde konturerna av en person som tack vare 

-

sändebud vid fredsförhandlingarna i Westfalen 1648. Genom en närmast osan-
nolik timing kunde målningen efter tre års konservatorsarbete med bara någon 
dags marginal hämtas tillbaka och ”återinvigas” av Bo Sundqvist under det sym-
posium som i juni 2004 arrangerades med anledning av drottning Christinas 
tronavsägelse 350 år tidigare. Fabio Chigi var nämligen den man som under det 
påvliga namnet Alexander VII hälsade Christina välkommen till Rom, när hon 
1655 red in i den eviga staden!



Anna Ivarsdotter

Musik i Alma maters tjänst

USIKEN HAR GENOM SEKLER funnits med som ett omistligt och väx-
lingsrikt inslag i det akademiska livet. Dess status och funktioner va-
rierar med universitetets behov av musik, men avspeglar också det 

politiska läget och de kulturella strömningarna i det omgivande samhället. Låt 
mig ge några korta exempel som bakgrund till dagens musikliv vid Uppsala 
universitet.

År 1627 meddelas att Gustav II Adolf som en del i upprustningen av uni-
versitetet ”befalt sijna musicanter att komma til Upsala, att instruera studiosus 

Columbus, universitetets genom tiderna ende professor i poesi och musik, av 

en liten grupp om 6–8 sjungarpojkar, vilka hade till uppgift att betjäna både 
akademi och kyrka. På dessa grunder brukar därför 1627 räknas som Kungl. 
Akademiska Kapellets födelseår. Under Olof Rudbecks egid försågs stormakts-
tidens uppsalastudenter med moderiktiga instrument och en rikhaltig reperto-
ar. Vid 1600-talets slut slås tjänsterna som domkyrkoorganist och akademiens 
rector cantus samman och innehavaren ges titeln director musices. Den lilla 
chorus musicus omvandlas till en blandad vokal- och instrumentalensemble 
för att bättre svara mot de utökade akademiska ceremonierna och den svenska 
stormaktens krav på praktfulla manifestationer. Så beskriver exempelvis stu-
denten J. Björling i ett brev hem till föräldrarna sina upplevelser av den sexton-
årige ynglingen Karl XII:s kröning i domkyrkan 1698:

medan texten och tron sjönges, delte sig musikanterna … i 4 chorer, den ena blev 
kvar på stora orgverket, den andra tog plats tvärt emot på en över altaret uppbyggd 
”lafwa”, den tredje ställde sig på gamla orgona, som äro på norra gaveln och den 
fjärde på en läktare, som på södra gaveln svarar just häremot. Då Tron ändades 

instrument och röster, som så ljuvligen svarade varandra, att en del av himmelsk 
glädje därmed avmålades. Men ändock var den ej att likna vid den som följde efter 
predikan … ty då sjöngs det anderika ”O Gud vi lofve tig” etc. även väl av alla 
chorerna tillika med pipor och skalmejor, rätt hel långsamt och admirabelt väl, 
så att chorerna sjöngo var sin vers och sålunda hela kyrkan kring, nu närmare, nu 
längre ifrån hördes i gensvar en obeskrivlig behaglighet … Efter välsignelsen hördes 

M
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från stora orgona … ljud, vilket av alla chorerna besvarades med ett stort antal av 
1

på de fyra ”lafwarna” av namnkunniga professorer: ”Gamle Rudbecken, Pro-
fessorerna Walerius, Reftelius och Bellman”. Under det sena 1600-talet var 
marken således beredd även i Sverige – och i Uppsala – för kolossalbarockens 

en musik som effektfullt manifesterade landets maktposition. Men musikens 
status vid vår akademi har genom seklerna pendlat mellan ytterligheter. Fri-
hetstiden, då Uppsala universitet genom naturvetenskapernas starka uppsving 
nådde världsrykte, innebar för den akademiska kulturen en kraftig tillbaka-
gång. För de sköna konsterna fanns föga intresse i utilitaristiska kretsar. Förvisso 

musik lades i sekellång träda. Ett remarkabelt lågvattenmärke nåddes med den 
beryktade ”musikprocessen” år 1800, en både politisk och musikalisk skandal 

-
heterna i Gustavianum inleddes med en sats ur en Haydn-symfoni, framförd 
av en kvartett illa förberedda, nervösa och föga avancerade stråkmusiker ur ett 
starkt reducerat akademiskt kapell, detta sedan det planerade öppningsstycket 
Bataille de Fleurus – med citat ur Marseljäsen – i sista stund avlägsnats ur pro-

år tidigare är slående, liksom kontrasterna i Sveriges politiska läge. Musik, den 
ena gången som praktfull hyllning till despoti och stormaktsvälde, den andra 
som studentpolitisk propaganda mot enväldet och för de franska revolutions-
idéerna.

Under det tidiga 1800-talet – med dess genomgripande politiska och kultu-
rella omvandlingar – blev det akademiska Uppsala åter ett ledande kulturcent-
rum, inte minst på musikens och litteraturens område. I kretsen kring Geijer 

svenska folkmusiksamlingen – ett incitament till den snabbt växande national-
romantiken. Där lade director musices Haeffner också grunden till ett blomst-
rande körliv och lyfte det akademiska kapellet till en helt annan nivå. Med 
en grupp musikbegåvade studenter skapade han en ny form av fyrstämmig a 
cappella-sång för mansröster, som snart spreds över Norden. Körsången tog 
fastare former i och med grundandet av Uppsala Studentkårs allmänna sång-
förening 1830 och med sångsällskapet Orphei Drängar, bildat 1853 av en elit 
bland studentsångarna. Därmed lades grunden till den veritabla folkrörelse som 
körsången sedan blivit i vårt land. Med den borgerliga offentlighetens och kon-
sertväsendets framväxt under 1800-talet inlemmades Akademiska Kapellet i 
stadens musikliv. Under ledning av en rad skickliga directores musices utöka-

1 Citerat ur Moberg, Carl-Allan, Från kyrko- och hovmusik till offentlig konsert, Uppsala univer-
sitets årsskrift 1942:5, Uppsala 1942, s. 28.
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des det till en fullstämmig symfoniorkester och drillades till helt nya uppgifter 
både inom och utom universitetets domäner.

Dessa ensembler – Akademiska Kapellet och studentkörerna – utgör ryggra-
den i det livliga akademiska musiklivet under 1800- och 1900-talen. Nya körer 
och instrumentalensembler grundas, inte minst vid de växande studentnatio-
nerna. Det akademiska ceremonielet utökas och med det behovet av musiker-
nas insatser. Snabbt växer också kapellisternas och sångarnas medverkan i det 
offentliga konsertlivet – även utanför landets gränser. Internationell uppmärk-
samhet vann Allmänna Sången för första gången vid sångartävlingen i Paris 
1867 – en upptakt till de otaliga framgångsrika sångarfärder som universitetets 
körer sedan genomfört och de internationella körpriser de vunnit.

Låt oss nu raskt – efter dessa glimtar ur universitetets månghundraåriga mu-
sikhistoria – gå över till vad som skett under det senaste decenniet. Det är 
händelserika år, med en breddning av det akademiska musiklivet och med ny-

Ny utbildning skapar forum
för studenternas musicerande

En av de första satsningarna var den nya utbildning – ny även för Sverige – som 
inrättades 1999 vid Institutionen för musikvetenskap. Den omfattar kurser där 
praktisk musikutövning ingår som en del i själva utbildningen. Syftet är att ge 
musikkunniga studenter från alla fakulteter möjlighet till poänggivande uni-
versitetsstudier, där praktiskt musicerande förenas med musikvetenskapliga 
studier. Syftet är däremot inte att erbjuda en professionell musikerutbildning 
av det slag som ges vid musikhögskolorna. I undervisningen integreras praktiskt 
musikutövande – individuellt och i ensembler – med musikalisk analys och 
studier i musikens sociala, kulturella och stilhistoriska sammanhang.

Tankar på att starta denna typ av kurser lades först fram av rektor Bo Sund-
qvist i samtal med undertecknad, som då var prefekt vid musikvetenskapen. 
Utbildningar där praktisk och teoretisk musikundervisning förenas är vanliga i 
bland annat USA och England, men har ingen motsvarighet i vårt land. Rektor 
skulle gärna se att sådan utbildning även kunde erbjudas studenterna vid Upp-
sala universitet. Idéerna diskuterades intensivt inom både institution och fa-

fakultetsstyrelsen. Rektor lyckades utverka särskilda medel för 45 helårsstudie-
platser i ”musikalisk interpretation” och kurser i kammarmusik, kördirigering 
och improvisationsmusik (om 10 och 20 poäng) kunde ges för första gången 
läsåret 1999/2000. De har sedan – på grund av efterfrågan från studenternas 
sida – kompletterats med kurser i solosång och piano, körsång, musikdramatik 

därtill ett stort antal utländska studenter (från bl.a. Australien, USA, Tyskland, 
Polen, Frankrike, Norge och Finland).
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Med de nya kurserna har också en helt ny kategori av lärare knutits till 
institutionen som konstnärliga ledare och gästlärare. Det är utövande musiker 
och tonsättare ur olika genrer – musiker på mycket hög konstnärlig nivå. De 
har också på olika sätt knutits till det akademiska och upsaliensiska musiklivet 
i stort, de anordnar konserter och andra framträdanden med sina studenter 
och de medverkar ofta själva som musiker. Så har exempelvis kurserna i mu-
sikdramatik avslutats med offentliga operaföreställningar i Linnéhallen, denna 
slumrande skönhet bland akademiska salar. Under ledning av Stefan Parkman 
som dirigent och Finn Paulsen som regissör framfördes i maj 2001 Purcells 
opera Fairy Queen och ett år senare Mozarts opera . Kursdeltagarna 
medverkade som sångsolister, orkestern var sammansatt av professionella mu-
siker och körpartierna sjöngs av Uppsala Akademiska Kammarkör. Publikreak-
tionerna var översvallande och för studenternas del gav denna kursuppläggning 
kunskaper och erfarenheter långt utöver det ordinarie kursinnehållet.

Det faktum att denna typ av kurser – där konstnärlig och teoretisk utbild-
ning förenas – ges vid Uppsala universitet har också haft spin-off-effekter, inte 
minst för beviljandet av externa anslag till exempelvis Körcentrum och uni-
versitetets jazzorkester. Denna utbildning bidrog också till att ett av de kol-
legier för samverkan mellan forskning och konstnärligt utvecklingsarbete, som 
utlysts av Vetenskapsrådet, placerades vid Uppsala universitet (för perioden 
2001–2005). Verksamheten vid kollegiet har genomförts i samarbete med Mu-
sikhögskolan i Piteå och Dramatiska Institutet.

Uppsala universitets Körcentrum och 
FöreningsSparbankens Eric Ericson-professur

i kördirigering
Den amerikanske musikforskaren Richard Sparks publicerade år 2000 en av-
handling kring ”The Swedish Choral Miracle”, där han utifrån ett transatlan-
tiskt perspektiv full av förundran och fascination söker klarlägga det svenska 
körundret och den karakteristiska svenska körklangen. Ur den upsaliensiska 
studentsången har körsången spritts över landet, uppnått en påfallande hög 
nivå och en markant position i det internationella musiklivet. Behovet av ett 
övergripande organ för denna vittomfattande och splittrade verksamhet har 

med de regionalpolitiska planerna under 1990-talet på centrumbildningar för 
olika musikformer fördelade över landet förklarade sig dåvarande rektor Stig 
Strömholm positiv till inrättandet av ett körcentrum vid Uppsala universitet, 
men inte heller de planerna fullföljdes.

En möjlig öppning framkom i slutet av 1990-talet vid överläggningar mellan 

år satsat generöst på det svenska körlivet med bland annat sponsring av de årliga 
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körtävlingarna ”Toner för miljoner”. Från bankens sida fanns nu intresse av att 
även bidra till en professur i kördirigering under förutsättning att universitetet 
var villigt att inrätta ett körcentrum som bas för verksamheten. Ett viktigt skäl 
för banken att förlägga professuren just till Uppsala var – förutom universitetets 
starka körtradition – möjligheten att här förena musikalisk verksamhet med 
forskning och undervisning. I oktober 1998 undertecknades så en avsiktsförkla-
ring, som innebar att FöreningsSparbanken från sin sida tillförde universitetet 
1 miljon kronor årligen under en femårsperiod. I samma månad, oktober 1998, 
beslöt konsistoriet att inrätta en professur med benämningen FöreningsSpar-
bankens Eric Ericson-professur i kördirigering och ett halvår senare fastställdes 
en instruktion för Uppsala universitets Körcentrum. Organisatoriskt är Körcent-
rum, liksom professuren, placerat vid Institutionen för musikvetenskap, där det 
utgör en egen avdelning med egen styrelse, utsedd av rektor. Till Körcentrum är 
också knuten en referensgrupp med företrädare för svenskt körliv.

-
kanden från olika delar av Norden. Till förste innehavare av professuren utsågs 
Stefan Parkman. Han kunde den 1 januari 2000 tillträda tjänsten med främsta 
uppgift att fungera som konstnärlig ledare för Körcentrum och att medverka i 
undervisningen vid interna och externa kurser. Under den nytillträdde profes-
sorns ledning invigdes i april 2000 Körcentrum med en konsert i universitets-
aulan. På programmet stod bl.a. uruppförandet av ett verk av Lars Johan Werle 
till texter ur Dantes La Divina Commedia – ett verk beställt för detta tillfälle 
av universitetets rektor. I anslutning till konserten, då även Dante-texter till 
musik av Ingvar Lidholm och Lars Edlund framfördes, anordnades ett sympo-
sium, där även kompositörerna medverkade.

Med Körcentrum och körprofessuren har den traditionsrika körverksamhe-
ten vid universitetet fått sitt eget organ och sin egen konstnärlige ledare. Men, 
väl att märka, ett centrum inte bara för universitetets körer, utan för – och 
i nära samverkan med – det svenska körlivet i stort. Medan den lilla chorus 
musicus-gruppen vid 1600-talets början verkade i kyrkans och universitetets 
hägn med stöd från monark och riksråd, har det nya millenniets Körcentrum 
och körprofessur inrättats med stöd från en av landets storbanker och med det 
nationella och internationella musiklivet som verksamhetsfält.

Verksamheten vid Körcentrum
Ett övergripande syfte med Körcentrum är, som nämnts, att skapa en verksam-
het präglad av samverkan mellan musikutövande, forskning och utbildning, 
något som länge efterlysts på körmusikens område, och att därmed tjäna som 
en dynamisk, samlande kraft inom det svenska körlivet.

På utbildningens område anordnas dels externa fortbildningskurser för 
körledare och körsångare, dels interna universitetskurser. Planeringen av de 
externa kurserna görs i samråd med olika beställare för att de på bästa sätt 
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skall kunna till innehåll och utformning anpassas till uppdragsgivarnas önske-
mål. Som exempel kan nämnas de årligen återkommande sommarkurserna i 
kördirigering, som samlar studenter och yrkesverksamma dirigenter från hela 
Europa. En särskild uppmärksamhet ägnas barn och körsång. Vid de interna 
universitetskurserna i kördirigering och körsång ges både praktisk undervisning 
i dirigering, sång, piano och gehörslära och mera teoretisk undervisning i kör-
musikens historia och i musikanalys.

Den forskning som initieras av Körcentrum sker i stor utsträckning i samar-
bete med andra institutioner och högskolor. Så anordnades exempelvis i janu-
ari 2004, med stöd av Riksbankens Jubileumsfond, ett forskningsförberedande 
symposium om svensk körmusik under efterkrigstiden med tonsättare, musi-
ker och forskare från litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala univer-
sitet som medverkande. I samverkan med Svenskt Körmusikråd står Körcent-
rum vartannat år som värd för Körforum, ett arrangemang där representanter 
för svenskt körliv möts för att debattera, lyssna och lära och där en dag ägnas 
aktuell körforskning.

Den klingande musiken står i centrum för all verksamhet vid Körcentrum, 
vid kurser, konserter, seminarier och lyssnarträffar, allt i nära samarbete med 
olika körer. En viktig uppgift har därvid Uppsala Akademiska Kammarkör 
(UAK), som knutits till Körcentrum som ”huskör”. Den konstnärliga verksam-
heten präglas även den i hög grad av gränsöverskridanden mellan konst och 
vetenskap – ofta under medverkan av tonsättare, musiker, författare, skådespe-
lare och forskare. Ett exempel är de symposier som anordnats i anslutning till 
nydanande framföranden av Bachs största kyrkomusikaliska verk: Matteuspas-
sionen (2003), Johannespassionen (2004) och h-mollmässan (2005). Johannes-
passionen gavs i scenisk form i regi av Finn Poulsen med Stefan Parkman som 
dirigent. Vid symposiet medverkade bland andra bibelöversättaren Christer 
Åsberg, konsthistorikern Thomas Hård af Segerstad och författaren Kerstin 
Ekman. Under 2006 genomförs liknande konserter och symposier kring Sha-
kespeares Som ni behagar under medverkan av skådespelaren Stina Ekblad och 
kring Mozarts Mässa i c-moll i samarbete med den amerikanske dirigenten 
Robert Levin. Dessa symposier är tänkta som fortbildningsdagar för yrkesverk-
samma musiker och dirigenter, för lärare och studenter vid universitet och 
musikhögskolor och för en intresserad allmänhet.

Stora satsningar görs på den nutida musiken och då särskilt på nyproduktion 
av svensk körmusik. Varje termin beställs ett körverk av en svensk komposi-
tör, vilket sedan uruppförs inom ramen för Körcentrums konsertverksamhet, 
sänds i Sveriges Radio och publiceras för spridning bland landets körer. Under 
2004 arrangerades en kompositionstävling öppen för alla i Sverige verksamma 
tonsättare, vilken resulterade i ett drygt 50-tal nyskrivna körverk. Tävlingen 
kommer i fortsättningen att arrangeras vart tredje år. Körcentrum har även 
initierat en stor internationell tävling för unga kördirigenter på mycket hög 
nivå, ”Eric Ericson Award”. Den hölls för första gången 2003 i Uppsala och 
Stockholm och kommer även den att anordnas vart tredje år i samarbete med 
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bland andra Rikskonserter och Sveriges Radio. En viktig del av Körcentrums 
verksamhet är satsningarna på det internationella körlivet med turnéer, gästfö-
reläsningar etc. (Mera om detta nedan.)

Kungl. Akademiska Kapellet och director musices
När director musices Per Åke Andersson efter nio år i Alma maters tjänst 
avgick 1999 tog rektor Bo Sundqvist upp en diskussion om tjänstens inrikt-
ning och utformning inom universitetets föränderliga musikliv. Professuren i 
kördirigering hade nyligen inrättats och ett förslag om att befattningen som 
director musices skulle göras till en konstnärlig professur med inriktning på 
instrumentalmusiken lades fram. En ny instruktion för director musices ut-
arbetades och beslutades i december 2000. Samma månad utlystes tjänsten 
under beteckningen ”Professur i orkesterdirigering – Director Musices”. Bland 
tretton sökande föreslogs Stefan Karpe till tjänsten, som han sedan tillträdde 1 
januari 2002.

Director musices främsta uppgift är nu som tidigare att vara dirigent och 
konstnärlig ledare för Kungl. Akademiska Kapellet och att ansvara för musi-
ken vid de akademiska högtidligheterna, men även för en utåtriktad verksam-
het med bland annat offentliga konserter. Director musices skall också verka 
för samarbete med universitetets körer och ensembler och med musiklivet i 
det omgivande samhället. En del av tjänstgöringen inom den nya professuren 
är förlagd till Institutionen för musikvetenskap, varvid innehavaren skall fun-
gera som konstnärlig ledare för och lärare vid kurserna i kammarmusik – en 
motsvarighet till körprofessorns uppdrag som konstnärlig ledare för kurserna 
i kördirigering och körsång. Att director musices även deltar i undervisningen 
vid universitetet är i och för sig inget nytt. Redan långt innan musikvetenskap 
fanns som akademisk disciplin ålades director musices J. A. Josephson 1863 (i 
samband med en löneförhöjning!) att föreläsa vid universitetet. År efter år höll 
han ambitiösa föreläsningsserier om den europeiska konstmusikens historia in-
för en handfull åhörare. (Vackert utskrivna manuskript till dessa föreläsningar 

även på ett eller annat sätt av hans efterträdare. Endast Alfvén vägrade. Som 
exempel kan nämnas att Sven E. Svensson på 1940- och 50-talet gav avancerad 
undervisning i musikteori vid den nygrundade Institutionen för musikhisto-
ria med musikteori.
pröva komponerande enligt hans egen tolvtonsteknik. Men med inrättandet av 
professuren i orkesterdirigering har kopplingen till musikvetenskapen formali-
serats och givits ett nytt innehåll.
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Akademiska Kapellet – en studenternas orkester
Akademiska Kapellet har, som nämnts, genom seklerna utvecklats till en sym-
foniorkester med stora orkesterverk på repertoaren. Men det har hela tiden 
varit svårt att bygga upp en fullödig orkesterbesättning av enbart studenter 
och lärare vid universitetet. Kapellet har därför efter behov utökats med mu-
siker utifrån. Under Carl Rune Larssons tid som director musices knöts en del 
professionella musiker mera permanent till kapellet som arvoderade konsert-
mästare och stämledare, för att höja den musikaliska nivån. Stefan Karpe har 
medvetet valt att omvandla kapellet till en studenternas orkester för att ge 
skickliga, musikintresserade ungdomar möjlighet att under studieåren uppleva 
orkesterspel, att inifrån lära känna de stora orkesterverken och att utveckla sitt 
musikaliska kunnande. Kapellet är fortfarande öppet för andra musiker, men 
då utan arvodering. Professionella musiker hyrs enbart in för enstaka konserter 
och som gästlärare för orkesterns olika stämmor. Under de senaste åren har 
tillströmningen varit stor och kapellet har, efter provspelning, fått ett impone-

nu omkring 70 aktiva medlemmar, varav ca 60% är heltidsstuderande, bland 
-

lien, USA, Kanada, Tyskland, Frankrike och Österrike.

Musik vid akademiska ceremonier
och offentliga konserter

Under 2002 kunde Akademiska Kapellet, landets efter hovkapellet näst äldsta 

375 år” skriver rektor Bo Sundqvist:

Under merparten av Uppsala universitets tillvaro, efter dess återupprättande 
1595, har dess högtider beledsagats av musik från dess egen orkester, landets näst 
äldsta. Lika överraskande som det kan vara för gäster utifrån att en upsaliensisk 
doktorspromotion har en stark prägel av den nästan helt igenom beledsagande 
musiken, lika självklart är detta fenomen för oss i Uppsala. Det är tack vare 
existensen av Kungl. Akademiska Kapellet som de stora akademiska högtiderna 
vid vårt lärosäte fått denna tradition och särprägel. Musik – ofta skön sådan 
men sorgligt snart glömd – har genom seklerna komponerats för Kapellet och 
med avseende på detta bruk. Att orkestern nu, vid denna nya milstolpe, fullföl-
jer traditionerna och kapellisterna med den äran också kan fungera som Alma 
Maters kulturambassadörer både hemma och utomlands är en glädje att kunna 
konstatera.2

2 red. Lars Ferngren, Acta Universitatis Upsaliensis, C. Organisation 
och Historia 72, Uppsala 2002, s. 7.
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-
grammet stod musik från olika sekler, komponerad speciellt för kapellet, och 
därtill uruppförande av Anders Hillborgs ”Mirage”, beställt för jubileet. Un-
der mars månad företog kapellet en konsertturné till Spanien på inbjudan av 
universitetet i Zaragoza, där kapellet också deltog i en festival för europeiska 
universitetsorkestrar och gav konsert i Madrid.

Detta belyser väl de målsättningar som präglat verksamheten under senare 
år och som även framhållits av rektor – dels en medveten anknytning till kapel-
lets tidigare historia, inte minst i repertoarvalet, dels en utåtriktad verksamhet 
i samverkan både med det övriga musiklivet i Uppsala och med andra univer-
sitetsorkestrar inom Sverige och utomlands.

Med universitetets väldiga expansion under det senaste halvseklet – från 
omkring 5 000 studenter på 1950-talet till omkring 35 000 vid seklets slut 
– har även de akademiska ceremonierna ökat kraftigt både i antal och omfatt-
ning. Numera kan en stolt Alma mater hylla omkring 250 nya doktorer varje 
år. För att promotionsakten inte skall ta orimligt lång tid har den sedan läsåret 
1999/2000 delats upp på två tillfällen per år. Akademiska Kapellet medverkar 
traditionsenligt vid varje promotion, ibland tillsammans med gästande körer 
och solister. På Carolinas handskriftsavdelning förvaras en rik samling musik, 
komponerad för kapellet, som nu åter tagits upp på repertoaren, bland annat 
promotionsmusik av Haeffner, J.A. Josephson och Alfvén och Musique till pro-
motionen 1734 (upphovsmannen okänd).

Med den nya möjligheten att befordras till professor har antalet installa-
tioner ökat så kraftigt att de samlats till ett tillfälle per år. Där är musikvalet 
friare än vid de traditionsrika promotionsceremonierna, men syftet är även här 
att musiken skall beledsaga och berika ceremonierna. Festligheter av annan 
karaktär – men inte mindre viktiga – är recentiorsmottagningarna i början av 
varje termin. Det är angeläget att de nya studenterna då får en inblick i alla de 
möjligheter som den upsaliensiska universitetsmiljön kan erbjuda – exempel-
vis att få sjunga med i några av världens bästa körer, att få spela storbandsjazz 
eller medverka i universitetets egen orkester. Därför framträder också kapellet 
regelmässigt vid dessa mottagningar.

musikliv, vilket fortfarande till stor del har sin hemvist i universitetsaulan. Den 
har på rektors initiativ och med extern sponsring försetts med både en konsert-

har biträdande domkyrkoorganisten Andrew Canning knutits till akademin 
som universitetsorganist. Kapellet ger varje termin två större konserter med 
program av imponerande spännvidd. Ett av de populäraste evenemangen är 

– merparten lyckliga knattingar med vidöppna ögon och öron. Under Kultur-
natten arrangeras ”Musik på Musicum”, där ensembler ur kapellet musicerar 
tillsammans med universitetets körer. Ett annat inslag ”i tiden” presenterades 
på följande sätt i Universen (mars 2006):
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Koppla av, njut och gå ner i varv på lunchen! Ta dig till universitetets trapphall 
för en halvtimmes skön musik med Akademiska kapellet. Det är friskvårds-
gruppen vid universitetet som tillsammans med Akademiska kapellet bjuder på 
kammarmusik tre torsdagar under våren […]. Utöver detta arrangerar kapellet 
tre kammarmusikkvällar på Musicum.

Musik i nya sammanhang, med nya funktioner och för nya lyssnarskaror. Musik 
-

maktsceremoniel i Domkyrkan.

Uppsala University Jazz Orchestra
-

tresset bland svenska ungdomar, är det vitala musiklivet vid vårt universitet 
onekligen en stor tillgång vid rekrytering av studenter och forskare. Men trots 
Uppsalas starka position som jazzstad har ett forum för jazzintresserade studen-
ter saknats. Under 2003 utarbetades ett förslag om att vid universitetet starta en 
jazzorkester och i anslutning därtill en 10-poängskurs i storbandsjazz. En ansö-
kan om ekonomiskt bidrag för uppbyggnad och etablering av en jazzorkester, 
ingivet av rektor till Sparbanksstiftelsen Upland, beviljades. Med detta anslag 
som grund kunde planeringen fullföljas och projektet startas under 2004. Av-
sikten är att under en försöksperiod om tre år etablera en jazzorkester med ett 

-
denter, forskare, lärare och övriga anställda. Som konstnärlig ledare för projektet 
med ansvar för uppbyggnaden har jazzmusikern Ulf Johansson Werre anställts.

Kursen i storbandsjazz gavs första gången ht 2004. Den består av två separata 
moment, ett praktiskt kopplat till orkesterarbetet och ett musikvetenskap-
ligt, med inriktning på jazzens historia. Projektet är förlagt till Musicum, där 
också repetitioner och undervisning sker. Efter halvannan termins samspel gavs 
en framgångsrik premiärkonsert i universitetsaulan den 8 april 2005. Den har 
följts av en rad framträdanden med lokala och internationella gästsolister (för 
bland annat Svenska Parkinson-förbundet, Uppsala University English Society 
och Mansnätverket mot kvinnovåld). Jazzintresset är stort, nya studenter antas 
varje termin och bildar ny kursorkester. Men för att inte förlora den inarbetade 
nivån ges tidigare studenter möjlighet att fortsätta som permanent perfoming
band, Uppsala University Jazz Orchestra (UUJO).

Universitetets musik på internationella arenor
Musiken är ett omistligt inslag i de akademiska ceremonierna. Men universite-
tets körer och orkester är också, som rektor framhöll, utomordentliga kultur-
ambassadörer för Uppsala universitet vid externa evenemang både hemma och 
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utomlands. Internationella engagemang, gästspel och konsertturnéer är numera 
regelbundna inslag i deras verksamhet.

Så har exempelvis universitetets konstnärliga professorer, de båda Stefa-
nerna  Karpe och Parkman, på några år utvecklat fruktbara samarbeten med 
utländska universitet. Ett belägg för den svenska körsångens renommé i USA 

-
professor vid Yale och Princeton. I anslutning därtill inbjöds UAK att ge kon-
serter och medverka som övningskör vid de båda universiteten i februari 2006. 
Körcentrum har även beviljats EU-medel för att inom Erasmus anordna en 
”International Master Class in Choral Conducting” (5 poäng). Den ges första 
gången sommaren 2006 i samarbete med Sorbonne, Cambridge och München 
under ledning av Stefan Parkman och med gästlärare från de övriga medver-
kande universiteten. Inför kommande läsår pågår samplanering med kördiri-
geringsprofessorerna i Bologna, Salzburg och Kraków. Avsikten är att Stefan 
Parkman skall undervisa vid dessa lärosäten och att hans kolleger blir lärare vid 
den masterclass som anordnas i Uppsala i augusti 2007.

Akademiska Kapellets ovan nämnda gästspel i Zaragoza och Madrid 2002 
-

ren 2004 gästades kapellet av Oxford University Philharmonia, en påfallande 
”ung” orkester. Akademiska Kapellet gjorde några månader senare ett svars-
besök i Oxford. Vid de konserter som då gavs framfördes enbart musik med 
anknytning till kapellet: den anonyma promotionsmusiken från 1734, verk av 
tvenne directores musices, Hugo Alfvén och Lars-Erik Larsson, samt två be-
ställningsverk för kapellet: ”Mirage” av Anders Hillborg och ”Höstsång” av Mats 
Larsson Goethe. Gästspelet i Oxford råkade sammanfalla med projektet ”From 
Sweden”, en stor lansering av svensk musik i England. Akademiska Kapellets 
konserter togs med i den marknadsföringen, vilket gav besöket extra uppmärk-
samhet. Det internationella utbytet fortsätter, för närvarande med orkestern 
vid Universität des Saarlandes, som kapellet besökte sommaren 2005 och som 
gör svarsbesök i april 2006, samt vidare med Helsingfors universitet, med öm-
sesidiga gästspel av de båda orkestrarna i maj 2006.

Även den nybildade Uppsala University Jazz Orchestra har hunnit knyta 
fruktbara internationella kontakter inom samarbetsprojektet ”American-Swe-
dish Jazz Party”. På inbjudan av bl.a. The American-Swedish Institute och Twin 
Cities Jazz Society genomförde orkestern en turné till Minneapolis i april 2006 
med en rad bejublade konserter vid University of Minnesota och vid Gustavus 
Adolphus College med ”interaction with students and faculty in their jazz stu-
dies program”. Under the Fifth Annual Jazz Appreciation Month framträdde 
UUJO tillsammans med olika universitets- och collegeensembler, något som 

this visit has opened a number of possibilities for future connections”, skriver 
Bruce Karstadt, president för The American Swedish Institute och svensk ho-
norärkonsul i Minnesota.
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För de fyra ”med universitetet samverkande körerna” framstår det senaste 
decenniet som en enda klang- och jubelfest. År 2005 celebrerade Allmänna 

150-årsjubileum och 2007 kan vi hylla Uppsala Akademiska Kammarkör på 
50-årsdagen. Minstingen La Cappella fyller 2006 blygsamma 20. En fyrklöver 
– två blandade körer, en manskör och en damkör – som alla informellt men 
med lysande framgång representerar Uppsala universitet i världen. Bara ett par 
exempel:

Under sitt jubileumsår 2005 gjorde Allmänna Sången vid Nobelbanketten 
i Stockholms Stadshus succès formidable med ett spektakulärt och synnerli-
gen välklingande framträdande, som i direktsändning kunde ses och höras av 
miljontals TV-tittare världen över. En bekräftelse på sin position i det inter-

Prix-tävlingarna. Allmänna Sången hade dessförinnan vunnit Grand Prix i Bélá 
Bartók-tävlingen i Debrecen 2004. Samma år vann La Cappella damklassen i 
Concors corale internazionale i Riva del Garda. Dessa båda körer är onekligen 
bevis för att åtskilligt har hänt sedan Uppsala studentkårs allmänna sångfören-
ing grundades år 1830 vid ett universitet med enbart manliga studenter. Det 
skulle dröja över hundra år innan Allmänna Sången 1963 öppnade dörrarna för 
kvinnliga studenter och förvandlades till blandad kör. Damkören La Cappella 
bildades 1986 av OD:s dirigent Robert Sund för att utveckla och främja dam-
körstraditionen i Sverige. Nu leds också båda körerna sedan länge av kvinnliga 
dirigenter – Cecilia Rydinger Alin och Karin Eklundh.

Dessa förändringar framträder i all sin komplexitet vid Allmänna Sångens år-
liga vårkonsert. Den avslutas fortfarande traditionsenligt med ”trappmarschen” i 
universitetshusets trapphall. Då har tills häromåret ”Lejonriddarne” framförs, till 
musik ur Haeffners promotionsmusik från 1812 i tonsättarens eget arrangemang 
för manskör. I denna Atterboms göticistiska text höjer valkyrian fanan som hyll-
ning till Karl XIV Johan, ”den dundrande Gud”. Det är en snart tvåhundraårig 
panegyri, som år efter år framförts av taktfast trampande manskörssångare. Nu-
mera sjunger både mans- och kvinnoröster under ledning av en kvinnlig dirigent 
en av professor Torsten Pettersson år 2005 nyskriven text om årets växlingar (se 
Per Ströms bidrag ovan). Det sker efter en konsert med både äldre och nyskri-
ven musik – ett spänningsladdat möte mellan tradition och förnyelse.

Vid ett universitet som vårt, med månghundraårig historia och rika kultur-
traditioner är det givetvis av avgörande betydelse att dessa traditioner inte till-
låts bli en hämmande tyngd, men snarare ses som en fruktbar grogrund för 
innovationer. Jag föreställer mig att Olof Rudbeck med förundran, förtjusning 
och viss skepsis skulle ha betraktat det sentida musiklivet vid den upsaliensiska 
akademien. Och sannolikt skulle han med kraft ha gett sitt bifall åt de insatser 

i Alma maters tjänst – något som gamle Rudbecken, liksom Geijer, Haeffner, 
Alfvén och många andra, så intensivt kämpat för.



Johan Vestin

Studentlivet i Uppsala

TUDENTLIVET I UPPSALA är kring det senaste sekelskiftet en historia för sig. 
Om man bara tittar på nationslivet har vi tretton olika nationer, alla i var 
sitt hus, med var sin kultur och med sina egna aktiviteter. Därtill kom-

mer ett rikt föreningsliv utanför nationerna men vi ska inte uppehålla oss vid 
det. Nationslivet som ”studentkorridorens vardagsrum” är i allra högsta grad en 
bra beskrivning av tingens ordning. Oavsett om det är körsång eller teater eller 
matlagning eller dans eller Sveriges utrikespolitik före Trettioåriga kriget som 

drivs av olika personer, inte bara från år till år utan även från nation till nation, 
så är friheten total. Och apropå frihet, den som inte vill ta del av muntratio-
nerna kan alltid vända sig till Skånelandens nation, där avgiften är lika med 
verksamheten: noll.

Vad gäller de verksamhetsdrivande nationerna kan man börja rekapitule-
ringen av rektor Sundqvists ämbetsperiod ur ett bankperspektiv. Vårterminen 

medlemsregister för nationerna och studentkåren. I dagsläget kan det ses som 
märkligt men man får dra sig till minnes den anstormning som bankerna halv-
årsvis drabbades av när studenterna ville ha giltiga medlemsbevis. Utan att vara 
medlem i nation och kår kan man inte ta några poäng, och det är även förknip-
pat med vissa andra fördelar att vara medlem: bostäder, stipendier, kulturverk-
samhet och en eller annan pubkväll, för att nämna några. Antalet studenter vid 
Alma mater var inte heller 1997 föraktligt och att ha dem häckande i foajén 
i väntan på sin tur att erlägga medlemsavgift kan knappast ha varit roligt för 
bankerna. Tanken på manuella kassainbetalningar svindlar för dagens ständigt 

-
tionsliv. Om man över huvud taget kan tala om ”dagens nationsliv”. Bortemot 
två hela studentgenerationer har hunnit passera studentsvängen på de nio år 
denna historia spänner över.

Under höstterminen 1997 drabbar kommunen och nationslivet samman 
eftersom man från kommunens sida vill ha skriftliga dokument som regle-
rar exakt hur nationernas utskänkningsverksamhet bedrivs – inte främst för 
studenterna utan för det som allmänt kallas festvåningsverksamhet. En vanlig 
bild av nationerna är en pub där det serveras billigt ljust lageröl, kastas pil och 
diskuteras djupsinnigt till långt in på natten. Den stämmer förstås inte. I och 

S
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med att man byggt upp stor erfarenhet av att anordna gasquer och baler har 
man också kunnat delta i lite akademiskt ryggkliande: ett stort antal disputa-
tionsfester arrangeras på nationerna, liksom många institutionsbetonade fester. 
Eftersom nationerna har ideellt arbetande personal blir förstås priset för att 
ha sin fest lägre där. Nationerna upplever inte sig själva som konkurrenter till 
övriga festvåningar, då många av till exempel disputationsmiddagarna knappast 
skulle blivit av annars, men för att undvika alla eventuella missförstånd vill 

-

rimligt att nationerna arrangerar. Turerna kring detta blir många, och nationer-
na får mycket viktig hjälp från universitetet med att få till stånd en innebörd 
av ”akademisk sfär” som alla kan enas kring. Lika väl som universitetet behöver 
nationerna, så är nationerna såklart beroende av universitetet. Delegationen för 

i november 1998.
Nationernas samarbetsorgan, Kuratorskonventet, fyller en central roll när 

frågor som berör alla nationer avhandlas. Konventets ordförande bjuds från och 
med hösten 1998 in att delta i Uppsala universitets studentsamverkansgrupp, 
ett mycket viktigt forum där det förstås är vanligare att någon av studentkårs-
representanterna har anledning att yttra sig. Uppsala studentkår grundades just 
av Kuratorskonventet för att handha sådana frågor som rörde alla studenter. 
Visserligen kan man tänka sig att de frågorna var av en lite annorlunda ka-
raktär 1849 när detta skedde, men idén som sådan är lika god idag. 149 år 
senare är alltså nationerna åter med i det forum som åtminstone till namnet 
är det viktigaste exemplet på samverkan mellan universitetets anställda och 
dess studenter. Lite tillspetsat kan man säga att uppdelningen mellan kårer och 
nationer lett till att studentkåren fått på sin lott att ha hand om allvarstyngda 
och ibland lite tråkiga frågor, medan nationerna på sin fått roliga och lättsamma 
göromål. Specialiseringen är mycket bra för båda grenarna av studentlivet, men 
får givetvis en del konsekvenser som kanske inte är enbart av godo. Till ex-
empel samarbetar nationsvärlden och universitetet med alumnprojektet som 
får luft under vingarna i början av det tjugoförsta århundradet. Fördomsfullt 

universitet tjugo år senare minns mer av förlovning på vårbalen och champag-
negalopp sista april än problem med examensbevis och stulen kurslitteratur i 
institutionsbiblioteket.

Under höstterminen 2000 hamnar nationerna i en jämställdhetsdiskussion 
till följd av att några tjejer som anordnade en herrmiddag på en nation bjudit 
in underhållning som blev mer och mer avklädd under numrets genomförande. 
Från universitetets sida är man mycket medveten om nationernas roll i mark-
nadsföringen av Uppsala och diskuterar det skedda med Kuratorskonventet. 
Som ett konkret resultat härav anordnas seminarier för kuratorer och andra 
nationsanställda rörande just jämställdhet. Seminarierna följs upp under kom-
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mande terminer, i takt med att personalen byts ut. När Kuratorskonventet 
antar en policy för motverkande av diskriminering kommer även studentkå-
rens erfarenheter väl till pass. Specialiseringen leder som nämnts till att olika 

Samma hösttermin bidrar universitetet med nya lokaler till Studentradion, 
något mycket välbehövligt och ekonomiskt påtagligt för verksamheten. I sam-

-
avtal för ny teknisk utrustning till radion, så stationen genomgår en radikal 
förbättring av förutsättningarna.

Samarbetet mellan universitetet och nationerna brukar ofta ha sin grund-
bult i att det som är bra för nationerna är bra för universitetet, och förstås 
även tvärt om. Under höstterminen 2001 inför man från Kuratorskonventet 
en ny tradition och regel för att uppmärksamma ett särskilt och urgammalt 
samarbete. Regeln får namnet Lex Bäcklund efter Gästrike-Hälsinge nations 
avgående inspektor Lars Bäcklund, som i tjugofem år varit rektors öga på de 
ostyriga sydnorrlänningarna, och innebär att man delar ut konventets guldme-
dalj till de inspektorer som suttit minst en ämbetsperiod. När inspektoraten 
instiftades på sextonhundratalet var det just av den anledningen att man ville 
hålla uppsikt över studenternas förehavanden i nationernas regi. Numera fyller 
inspektorerna en kombinerad ceremoniell och kunskapsbevarande funktion 
och är viktiga länkar mellan nationerna och universitetet.

En ceremoniell och kunskapsbevarande funktion är något som varje nation 
-

dan gammalt lagstiftning som innebär att man som student vid universitet och 
högskola måste vara medlem i en studentkår samt vid Uppsala och ett annat 
universitet även av en nation. Denna lagstiftning syftar till att trygga student-

-
damöter motioner om att avskaffa kår- och nationsobligatoriet. Motionerna är 
oförsiktigt formulerade; de innebär att man ska börja med att avskaffa obliga-
torierna och sedan, eventuellt, utreda vad konsekvenserna skulle bli. Utan att 
här gå in på detaljer kan vi konstatera att som lagstiftningen ser ut idag är na-
tionerna helt beroende av detta obligatorium för sin fortsatta existens. Då ska 
man också hålla i minnet att nationsobligatoriet i praktiken redan är avskaffat 
sedan mer än 40 år tillbaka i och med Skånelandens nation. I arbetet med att 
förklara för våra folkvalda vad som stod på spel och vad som blivit konse-
kvenserna när man i Finland och Estland genomfört de reformer som nu fanns 
på förslag samarbetar Uppsala universitet, nationerna och Uppsala studentkår. 
Universitetets högsta ledning skriver debattartiklar i massmedia, prorektor föl-
jer med Kuratorskonventet och talar inför riksdagens utbildningsutskott och 
så vidare. Till slut faller motionerna med minsta möjliga marginal, varefter det 
blir möjligt att se över lagstiftningen på ett mer sansat sätt än att bara skjuta 
först och fråga sedan.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att frihet, jämlikhet och moder-
skap är de förutsättningar som framför andra skapar en akademisk miljö där 
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inte bara forskning och undervisning utan även ett gott liv är möjliga. Friheten 
behandlade vi inledningsvis – alla de olika kulturyttringar som studentlivet 
erbjuder är ett gott bevis på detta. Jämlikheten består i att vi lika lite skulle ha 
studentliv utan universitet som universitet utan studentliv. En företrädare till 
undertecknad brukade tala om fyra tusen år av nationshistoria. Jo, det stäm-
mer, om man lägger ihop dem. Det är just det vi gör i Uppsala – lägger ihop. 
Hela staden är en enda stor synergieffekt, och akademin är det främsta beviset 
på att helheten är större än summan av de ingående delarna. Och sist men inte 
minst, och inte bara för att det inte verkar vara riktigt salongsfähigt att tala om 
broderskap längre, så är universitetet ändock vår hulda moder.



Torsten Pettersson

Jag går genom Engelska parken.
Träden sträcker sig höga mot rymden
som brusar i deras kronor. Jag ser uppåt:     
larmande mörker. I lyktornas sken
bara fuktig bark, några stammar.
Det är en kväll i september,

är osynligt. 
Jag går mot det nya huset.

Vid porten av glas drar jag mitt kort     
och låset säger att jag får komma.
Inne i den sällsynta tystnaden
hör jag att byggnaden 
sakta hummar.
Den är ett skepp som stävar igenom rymden.

Jag går till biblioteket och tänder
det mjuka regalljuset. Vid taket
hänger mörkret i klasar
men böckerna ser mig.
Jag hälsar er, kända och okända!

Längs den stora trappan stiger jag upp, 
dess sten ännu sträv under sulorna.
Den skall slipas av tusen fötter.
Handen följer den glatta ledstången, 
linbanan som går hela natten.

Dikten skrevs till invigningen av Engelska parken. Humanistiskt centrum vid Uppsala universi-
tet. Den framfördes av författaren vid öppningshögtidligheten den 24 september 2004.
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Den elektriska skärmen 
tänder som av sig själv

Det är jag!
som måste förvandla dem,
forma dem till en bild
av den verkliga världen.
Inte låta hjärnan yngla
egna färdiga bilder.

Om vi slår sönder glaset 
där vi har målat världen, 
skall landskapet bakom det
motsvara glasets bild?
Följer hustaken 
takens linjer,
böljar havet lika djupt,
får vi häpet spegla oss
i våra oförändrade ansikten?
Bilden kan inte slås sönder. Den lever.

en eld och han dyker. En prick växer ut
till en virvel av vassa ögon och klor
som bär bort som sitt byte de rykande lågorna.

Eller: en ryttlande falk har fått syn på en eld
och han dyker. En växande prick susar ner
men den väjer då någon stiger ur tältet. Eller:
en falk som svävar vid molnen varsnar en eld
och han dyker. En prick blir en sten som susar, 

Bilden kan målas över
men inte slås sönder.

men kan inte beträdas.
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Timmarna går, 
mina ord på skärmen 
förvandlas inte.
De är bara sta-
velser, 
döda insekter,
skramlande stenar. Jag radar 
upp dem utan att visa
ett korn
av den verkliga världen.

och går i strumpfötter
genom det ventilerade dunklet.
Nya ytor doftar tillsammans, 
nödljusen lyser gröna: 
skeppets lanternor.
Korridorerna öppnar sig.
Skall jag gå längs dem
eller någon komma till mig?
Jag skall gå och någon skall komma,
en luftig ljusgrå gestalt.

”Vem är du?”
”Vi är de många som har gått före.”
”Vad vill du mig?”
”Du är de många som lever nu.”
”Hur kan du veta var vi är,
du bodde ju i andra hus?”
Då skrattar han muntert, 

av ljusgul andedräkt lyser upp 
ansiktet som är mångas ansikten.
”Så lustig man är när man lever”,
kluckar han med sin lavgråa stämma.
”Tror du att vi som fanns före er
inte vet var ni är 
när ni vandrar 
från hus till hus? 
Det som vi följer
är inte era växlande väggar
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men era förblivande tankar.”
”Förblivande!”, ropar jag
med min rödaste röst.
”Allt som ni sorgfälligt plitade ned
för hundra, tvåhundra år sedan

Och våra skickligt uttänkta tecken
– skalbaggsfossil om hundra år.”

Han skakar på det som ser ut som ett huvud:

Visst är vi glömda nu, många av oss,
våra dyra traktater begravda
i bokdepåernas utmark.
Men vi förtvivlar inte. Vi förtröstar:
våra multnade tankar är myllan
som när era blommor.”

Han står orörlig. Tyst.
Ett stilla susande gråljus.
Men han har inte slutat med mig,
jag måste tala:
”Ja, vi strömmar igenom varandra
såsom de döda och levande blommorna.
Men det är bara en växling 
av våra hjärnors färdiga bilder,
utestängda
för alltid
från seendets rike.”

Då stramar han upp sig:
”Nej!
Seendets rike är här
där du lever nu.
Därför dröjer vi kvar i er 
när ni vandrar från hus till hus.
Era tankar är våra ögon.
Låt oss se ständigt mer! 
av den dansande världen.”
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Säger. Står orörlig. Tyst.
Tills det svaga grå ljuset 
som formar hans kropp

Jag stiger framåt och för mitt ansikte
som en lykta över den målade ytan.

alla som har gått före.
De har mantlar och höga kragar,
klumpiga glasögon, urmodigt hår,
de är många, de bleknar bort.

Men djupare inne i väggen
susar det som från avlägsna ängar.
Jag anar vita gestalter
som ännu har inga ansikten
och ingen talande stämma.
Det är de som skall komma, 
de är redan här
för att lära sig se
genom våra tankar.
Vi är ju myllan som när dem –

Till slut har de också försvunnit.
Jag står ensam kvar i en korridor
som långsamt stiger fram
i den rödbruna morgonsolen.
Jag återvänder lugnt till skärmen
och släcker den,
går ut i Engelska parken.
Sitter länge och ser på studenter 
som vandrar mot det nya huset.
Det är de som skall komma,
de är redan här.

Tvivlet viker aldrig,
dess ättika strimmar vår luft och vårt vatten.
Men i lindarna hänger det klasar av ljus
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och lärkträden pilar mot rymden.
Parkens klätterställning av plast,
dess gräsmattor av gräs
lyser med sina starkaste färger.

är ännu osynligt

men där!
väntar ett korn av det verkliga
på våra utsträckta ord,

där!
ett annat som snart blir ljus.

Och det som vi en gång ser
så att vi helt förvandlas
och aldrig blir som förut:
det väntar på oss

här. 
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Anm: Nedanstående tidsangivelser anger, 
om inte annat särskilt markeras, akademiska 
läsår, dvs från 1 juli det ena året till 30 juni 
nästa år.

Teologiska fakulteten

Dekaner
1997–2000

Prof Carl Reinhold Bråkenhielm

2000–
Prof Sven-Erik Brodd

Prodekaner
1997–2000
Prof Thorleif Pettersson

2000–2002
Fo-ass Eva Evers Rosander

2002–2005
Doc Mikael Stenmark
prof april 2004

2005–
Doc Eva Hellman

Juridiska fakulteten
Dekaner
1994–1998
Prof Torgny Håstad

1998–1999
Prof Nils Mattsson

1999–2004
Prof Åke Saldeen

2004–
Prof Maarit Jänterä-Jareborg

Prodekaner
1996–1999
Prof Åke Saldeen

1999-07-01–2001-08-31
Prof Rolf Nygren

2001-10-01–2002-06-30
Prof Staffan Westerlund

2002–2003
Prof Åke Frändberg

2003–2004
Prof Maarit Jänterä-Jareborg

2004–
Prof Torbjörn Andersson

Medicinska fakulteten
Dekaner
1996–2002
Prof Bengt Westermark

2002–
Prof Kjell Öberg

Prodekaner
1996–2002
Prof Ulf Haglund

2002-07-01–2002-09-30
Prof Ulf Pettersson
vicerektor och fakultetsnämndens ordf. 
från 2002-10-01

2002-10-01–2005-06-30
Prof Arne Andersson

2005–
Prof Ted Ebendal

Prodekaner för grundutbildningen
1999-07-01–2000-08-31
Prof Bengt Gerdin

2000-09-01–2002-06-30
Prof Lennart Persson

2002-07-01–2003-12-31
Prof Lars Rask

2004-01-01–
Prof Olof Nilsson

Prodekaner för forskarutbildningen
2002–
Prof Lena Claesson-Welsh

Dekaner och prodekaner vid Uppsala universitet
under tiden 1 juli 1997 till 30 juni 2006
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Farmaceutiska fakulteten
Dekaner
1996-07-01–1998-12-31
Prof Lennart Paalzow

1999-01-01–2005-06-30
Prof Lennart Dencker

2005–2006
Prof Anders Hallberg
tillträdde 1 juli 2006 ämbetet som 
universitetets rektor

Prodekaner
1996–2002
Prof Anders Hallberg

2002-07-01–2004-03-31
Prof Göran Alderborn

2005–
Prof Lars Bohlin

Prodekan för grundutbildningen
2002–
Prof Ingrid Nylander

Dekaner
1996–1999
Prof Rolf Torstendahl

1999–
Prof Margaretha Fahlgren

Prodekaner
1996–1999
Univ-lektor Gullög Nordquist

1997–2005
Prof Frands Herschend

2005–
Prof Jan Lindegren

Språkvetenskapliga fakulteten
Dekaner
1997–1999
Prof Lennart Elmevik

1999–2002
Prof Rolf Lundén

2002–
Prof Anna Sågvall Hein

Prodekaner
1997–1999
Prof Gunilla Gren-Eklund

1999–2005
Prof Kerstin Jonasson

2005–
Prof Henrik Williams

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Dekaner
1996–1999
Prof Leif Lewin
vicerektor 1999–2005

1999–2002
Univ-lektor Outi Lundén

2002–2005
Prof Jan Södersten

2005–
Prof Berit Hagekull

Prodekaner
1996–1999
Univ-lektor Outi Lundén

1999–2002
Prof Jan Södersten

2002–2005
Prof Berit Hagekull

2005–
Prof Anders Malmberg

Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Fakulteten inrättades 2001.

Dekaner
2001–2005
Prof Mats Thelander

2005–
Prof Caroline Liberg

Prodekaner

2001–2005
Prof Kristina Edström

2005–
Utb-ledare Ingela Frost



219

Teknisk-naturvetenskapliga
fakulteten. A. Fakulteten
Dekanus
1997–
Prof Jan-Otto Carlsson
tillika vicerektor 1999–

Prodekaner
Prodekanus är från 2005 ordförande i 
fakultetens forskarutbildningsutskott

 1997–1999
Prof Osvaldo Goscinski

1999–2005
Prof Sten Lunell,

2005–
Prof Roland Roberts

Dekan för grundutbildningen
1997–2002
Doc Johan Tysk

2002–2005
Univ-lektor Anders Sjöberg

2005–
Prof Joachim Parrow

Ordf Tekniska utbildningsnämnden
2002–2005
Prof Mats Leijon

2005–
Doc Åsa Kassman

Ordf Naturvetenskapliga
utbildningsnämnden
2002–2005
Prof Bengt Gustafsson

2005–
Prof Anders Virtanen

Teknisk-naturvetenskapliga
fakulteten. B. Sektionerna

1. MATEMATISK-DATAVETENSKAPLIGA SEKTIONEN

Sektionsdekaner
1996–1999
Prof Ewert Bengtsson

1999–2005
Prof Bertil Gustafsson

2005–
Prof Erik Hagersten

2. FYSISKA SEKTIONEN

Sektionsdekaner
1996–1998
Prof Joseph Nordgren

1998–2002
Prof Bo Höistad

2002–2005
Prof Nikolai Piskunov

2005–
Prof Ulf Danielsson

3. TEKNISKA SEKTIONEN

Sektionsdekaner
1996–1999
Doc Mats Olsmats

1999–
Prof Jan-Åke Schweitz

4. KEMISKA SEKTIONEN

Sektionsdekaner
1996–2002
Prof Karin Markides

2002–2006
Prof Karin Dahlgren Caldwell

5. BIOLOGISKA SEKTIONEN

Sektionsdekaner
1996–1999
Prof Kåre Bremer

1999–
Prof Peter Engström

6. GEOVETENSKAPLIGA SEKTIONEN

Sektionsdekaner
1996–2002
Prof David Gee

2002–2005
Prof Roland Roberts

2005–
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Lena Marcusson, professor i förvaltningsrätt, Uppsala universitets prorektor 1997–2006.

Hans Dalborg, ekon dr, konsistoriets ordförande.

Mats Ola Ottosson, TeknL, universitetsdirektör.

Ulla Myhrman, FD, planeringschef.

Jan Ivar Mattsson, FK, biträdande universitetsdirektör.

Ewert Bengtsson, professor i datoriserad bildanalys, rektorsråd för IT-frågor.

Annika Lundmark, FD, docent, chef för Enheten för kvalitet och utvärdering, rektorsråd 
för kvalitetsfrågor.

Lars Fransson, FM, chef för Internationella kansliet.

Claes-Göran Granqvist, professor i fasta tillståndets fysik, rektorsråd för omvärldskontakter.

Lars Jonsson, MD, VD för Uppsala universitet utveckling AB.

Ludvig Larsson, FK, ordförande i Uppsala studentkår 2003–2004.

Leif Lewin, Skytteansk professor i vältalighet och statskunskap, vicerektor för humaniora 
och samhällsvetenskap 1999–2005.

Jan-Otto Carlsson, professor i oorganisk kemi, dekan och vicerektor för naturvetenskap och 
teknik.

Ulf Pettersson, professor i medicinsk genetik, vicerektor för medicin och farmaci.

Mats Thelander, professor i svenska språket, särskilt nusvenska, dekan för Utbildningsveten-
skapliga fakulteten 2001–2005.

Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser, 
dekan för Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Ulf Göranson, JD, överbibliotekarie, fd professor i jämförande och internationell civilrätt.

Lars Burman, professor i litteraturvetenskap, rektorsråd för kultur och traditioner.

Anna Ivarsdotter, professor em. i musikvetenskap, rektorsråd för kultur och traditioner 
1998–2003.

Johan Cederlund, FD, docent, universitetsantikvarie.

Per Ström, TD, akademiintendent.

Mattias Bolkéus Blom, FD, rektors handsekreterare.

Torsten Pettersson, professor i litteraturvetenskap, författare.

Medverkande
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