
ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS
Skrifter rörande Uppsala universitet

C. OrganisatiOn OCh histOria

93



porträtt

Anders Hallberg. Professor i läkemedelskemi.
Uppsala universitets rektor 2006–2011.

Rektorsporträttet målat av Sissel Wibom 2010.



Det goda universitetet
rektorsperioden 2006–2011

festskrift till anders hallberg

2011



© Uppsala universitet och författarna 2011

Redaktionskommitté: Pernilla Björk, Mattias Bolkéus Blom, Per Ström
Bildredaktör : Anna Sjögren

ISSN 0502-7454
ISBN 978-91-554-8207-7

Formgivning och sättning: Martin Högvall, Grafisk service, Uppsala universitet
Huvudtexten satt med Berling Antiqua

Tryck: Edita Västra Aros, ett klimatneutralt företag, Västerås, 2011
Distribution: Uppsala universitetsbibliotek, Box 510, 751 20 Uppsala

”Vi talar ibland om ʼdet goda universitetet .̓ Förändring  
som stammar ur kunskap måste också betyda förändring 

till det bättre. Vetenskapens upptäckter och skapandekraft 
ska göra livet drägligare eller till och med göra livet möjligt. 

Vetenskapens och konstens energi ska omvandlas till handlingar, 
till tankar och idéer som bidrar till en bättre värld. Det är stora 
ord, tänker ni – men vi måste tillåta oss att använda stora ord 

om vi vill vara med och förändra världen.”

Anders Hallberg till Uppsalas studenter, december 2010



ANDERS HALLBERG
ägnas denna skrift

i tacksamhet och erkänsla
av

Uppsala universitet
vid hans avgång från ämbetet

som universitetets rektor
år 2011
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Förord 

Denna festskrift till Anders Hallberg är lärosätets gåva till sin styresman vid 
det högtidliga rektorsskiftet den 16 december 2011. När Anders Hallberg 
tillträdde som rektor vid halvårsskiftet 2006 såg det svenska och det in-
ternationella högskolelandskapet annorlunda ut. Festskriften är en samtida 
blick på de senaste årens utveckling vid Nordens äldsta lärosäte.

Ett universitet av Uppsalas storlek, ålder och omfattning låter sig inte 
enkelt skildras. Det har varit vår ambition att denna skrift ska berätta om 
den bredd och den mångfald som Uppsala universitet äger i början av 2000- 
talet. Skriften skildrar också den kraft som finns i brytpunkter mellan  idéer 
och inriktningar vid ett modernt universitet. Skribenterna har från sina 
res pektive utgångspunkter beskrivit hur lärosätets centrala verksamheter 
– forskning och utbildning – utvecklats under Anders Hallbergs ledarskap, 
men bidragen speglar också universitetets vardag och fest.

Titeln Det goda universitetet kommer ursprungligen från ett anförande 
som Anders Hallberg höll till studenterna i Uppsala domkyrka i december 
2010. I universitetets mål- och strategidokument från 2008 fastslås att verk-
samheten på ett grundläggande plan syftar till att ”bidra till en bättre värld”. 
Anders Hallberg har ofta återkommit till denna tanke i tal och skrift. Det är 
vår förhoppning att denna festskrift återspeglar detta kärnvärde.

Vi har som redaktörer haft stöd av ett antal personer. Redaktören för C-
serien inom Acta Universitatis Upsaliensis, professor Lennart Elmevik, har 
läst samtliga texter i manus och med sin stora erfarenhet av bokutgivning 
varit till värdefull hjälp vid redigeringsarbetet. Faktor Martin Högvall vid 
Grafisk service har tålmodigt formgivit inlagan. Personal vid Uppsala uni-
versitet – forskare, lärare och administratörer – har bidragit med faktaupp-
gifter, bildanskaffning och goda råd. Clara och Torgny Nevéus har liksom 
Carl Frängsmyr varit redaktionen behjälpliga i produktionens slutskede. Vi 
är tacksamma för det stöd vi haft vid denna skrifts tillkomst.

Uppsala i november 2011
Pernilla Björk, Mattias Bolkéus Blom, Anna Sjögren, Per Ström





INLEDNING 
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Ett rektorat med kvalitet som ledstjärna 
Kerstin Sahlin

”Det går bra för Uppsala universitet!” Så har Anders Hallberg inlett många 
presentationer under de senaste åren. och visst går det bra för vårt universi-
tet. Under Hallbergs ledning har universitetet fått en god tilldelning av ex-
terna forskningsmedel och när det gäller tilldelade strategiska forskningsme-
del har utvecklingen varit synnerligen gynnsam. Forskningsresultat av god 
kvalitet har publicerats och uppmärksammats världen över. De flesta av våra 
utbildningar har ett högt söktryck. Undersökningar visar att studenterna är 
nöjda med sin utbildning och att de får bra arbeten efter avslutade studier. 
kontakterna med det omgivande samhället är goda och givande. Inte minst 
har de internationella kontakterna utvecklats.

Anders Hallbergs rektorat sträcker sig över en period av fem och ett 
halvt år. Det kan tyckas vara en ganska kort tid, men det är en tid som 
präglats av närmast dramatiska förändringar i universitetets omvärld. Några 
av de förutsättningar för universitetets verksamhet, som vi i dag ser som 
centrala och självklara, var så gott som okända eller uppfattade som oviktiga 
för drygt fem år sedan. Jag inleder denna essä med en kort genomgång av 
några av de förändringar som skett i universitets omvärld under Hallbergs 
rektorstid och jag visar hur de ändrat förutsättningarna för universitetets 
utveckling, för forskningen och för utbildningen.

En förklaring till att det går bra för Uppsala universitetet är att Anders 
Hallberg lyckats följa utvecklingen, ofta genom att ligga steget före, och 
samtidigt värna om den viktiga kontinuitet och historia som präglar det 
kompletta lärosätet. Rektor Hallbergs ledning har utgjorts av kraftfulla egna 
strategiska initiativ i kombination med en anpassning till de förändrade för-
utsättningarna i omgivningen. Jag gör nedan några nedslag bland de strate-
giska åtgärder och satsningar som Anders Hallberg drivit. 

Rektorsarbetet präglas i hög grad av återkommande möten, utredningar, 
policydiskussioner och hantering av enskilda – ibland svåra och konflikt-
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fyllda – frågor. Att vara rektor för Uppsala universitet innehåller förstås 
också fest, evenemang och minnesvärda möten. Flera sådana festliga tillfäl-
len beskrivs, liksom den utveckling som präglar vår vardag, i andra artiklar i 
denna bok. Jag avslutar detta inledande bidrag med en tillbakablick på några 
av de minnesvärda evenemangen och reflekterar kort över vad de innebär 
för universitetets utveckling och verksamhet.

Ett stormigt universitetslandskap

Det svenska universitets- och högskolesystemet har under de gångna fem 
åren onekligen präglats av en hög reformaktivitet, som påtagligt ändrat 
förutsättningarna för verksamheten. Systemet för resurstilldelning har för-
ändrats med mer inslag av konkurrens och särskilda strategiska satsningar. 
Universitetens autonomi har ökat, åtminstone när det gäller hur vi ska or-
ganisera vår verksamhet. Jämförelser och konkurrens om forskningsmedel, 
studenter, framstående forskare och internationella samarbetspartners är 
teman som diskuterats livligt. Det har blivit mer marknad och mer politik. 
Detta har på ett mycket praktiskt plan inneburit att rektor på ett annat 
sätt än tidigare fått ta ställning i en rad frågor rörande hur universitetet ska 
styras, finansieras och kontrolleras.

Mycket tankemöda och engagemang har i och kring universitetsledningen 
ägnats åt att svara på remisser. Dessa har bland annat rört universitetsstyrel-
sers tillsättning och sammansättning (hösten 2007), en ny modell för resurs-
fördelning till universitetens forskning och en ny befattningsstruktur (våren 
2008), kår- och nationsobligatoriets avskaffande (hösten 2008) och univer-
sitetens autonomi (hösten 2008). Anders Hallberg har varit mån om att vid 
ställningstagandet till de många förslagen betona universitetets självständig-
het och utgå från forskningens och utbildningens behov. Just för att på tyd-
ligast möjliga sätt grunda svaren i forskningens och utbildningens behov har 
rektor engagerat forskare, lärare och administratörer från hela universitetet 
i utarbetandet av svar på de större utredningarna. En sådan pågående dialog 
mellan grupper inom universitetet har kompletterats med en tydlig dialog 
med företrädare för andra universitet och med de tjänstemän och politiker 
som arbetat med att utforma den förändrade universitetspolitiken.

än tydligare har förstås universitetet påverkats av de förändringar i regel-
verk och politik som präglat rektorsperioden. I budgetpropositionen hösten 
2007 infördes en kvalitetskomponent i anslaget till universitet och högskolor, 
grundad på dessas andel av Vetenskapsrådets tilldelning av forskningsmedel. 
En kvalitetsbaserad omfördelning av anslaget för forskning har återkommit un-
der de följande budgetåren, men då på basis av bibliometriska mätningar samt 
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tilldelning och användning av externa forskningsmedel. Anslaget för forskning 
har ökat samtidigt som en större andel av dessa medel har öronmärkts för 
särskilda strategiska satsningar. Inför denna förändring hade universitetet att 
till regeringen inlämna utarbetade forsknings- och utbildningsstrategier. Bud-
skapet var klart: det gällde att i ökad grad planera och prioritera sin forskning, 
och detta skulle ske med hänsyn tagen till den nytta som forskningen kunde 
åstadkomma nationellt och globalt. Parallellt härmed har det skett en ökad 

Rektor Anders Hallberg och prorektor Kerstin Sahlin vid rektorsskiftet den 22 septem-
ber 2006. Konsistoriets ordförande Hans Dalborg och universitetets hedersmedlem 
Anders Wall bevittnar investituren.
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betoning på innovation, och universitetet har tilldelats särskilda medel för att 
stärka innovationsstödet och bygga upp ett innovationskontor.

Reglerna för universitetens organisation har också förändrats. Först änd-
rades de som gällde tillsättningen och sammansättningen av universitetssty-
relserna, senare avreglerades universitetens interna organisation och delvis 
dess befattningsstruktur. Medan den förra förändringen åtminstone ännu 
inte satt några större spår i universitetets vardag kom de senare att resultera 
i omfattande interna diskussioner samt viss ändring av den interna organi-
sationen. Jag återkommer härtill, men först ska jag slutföra uppräkningen 
av några av de viktigare regeländringarna under perioden. Efter omfattande 
utredande avvecklades kår- och nationsobligatoriet vid halvårsskiftet 2010, 
något som bland annat resulterade i att universitetet fick ta ett större an-
svar – finansiellt och organisatoriskt – för studentmedverkan, studentkårer 
och nationer. En sista betydelsefull nyordning som jag vill nämna här rör 
internationella studenter. Inför höstterminen 2011 införde regeringen krav 
på att lärosätena ska ta betalt av studenter från tredje land, en förändring 
som tydligt pekade på vikten av det strategiska internationella arbete som 
varit en betydelsefull del av Anders Hallbergs ledning.

Redan i uppräkningen ovan framskymtar att Anders Hallberg mött de 
många förändringarna i omgivningen med flexibilitet kombinerad med tyd-
liga ledstjärnor. Innan jag går över till detta kan också konstateras att det 
självklart är så att alla förändringar i politiken inte täcks av de utredningar 
och beslut som omnämnts ovan. I andra kapitel i den här boken görs fyl-
ligare genomgångar av ändrade regler och förutsättningar för universitetet. 
Det är förstås inte heller endast politiken som förändrar förutsättningarna 
för universitetets ledning. Den tekniska och samhälleliga utvecklingen är 
väl så viktig, liksom det globala universitetslandskapets utveckling och na-
turligtvis kunskapsutvecklingen. Som avslutning på detta avsnitt om de för-
ändrade förutsättningarna för universitetsledning kan det vara på sin plats 
att påminna om två fenomen som i dag tas närmast som självklara men som 
bara var i sin linda då Anders Hallberg tillträdde som rektor sommaren 
2006. Det ena är universitetsrankningarna. De första större internationella 
sådana dök upp i början av 2000-talet, men det är först under de senaste 
åren som de fått stor uppmärksamhet i media och inte minst i det interna-
tionella umgänget mellan universitet. Det andra är den närmast dramatiska 
utvecklingen av sociala media. När Anders Hallberg tillträdde som rektor 
hade få hört talas om YouTube, Facebook och Twitter. I dag är universitetet 
lika närvarande i denna virtuella värld som i staden Uppsala och förutsätt-
ningarna för informationsspridning, bevakning, debatt och studentrekryte-
ring har förändrats radikalt.
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En tradition av förnyelse

I sitt linjetal, hållet vid rektorsinstallationen i universitetsaulan den 22 sep-
tember 2006, sade Anders Hallberg bland annat, att ”den kanske stoltaste 
traditionen vid det här gamla lärosätet är ändå den av förnyelse”. känneteck-
nande för Hallbergs strategiska orientering är just att bygga vidare på uni-
versitetets långa tradition och samtidigt flexibelt anpassa verksamheten för 
att så gynnsamt som möjligt kunna ta tillvara de förändrade förutsättningar 
som omgivningen ger. ofta har de strategiska initiativen och förändringarna 
till och med initierats innan omgivningens signaler tydligt visat att de be-
hövs. Det är inte någon slump. Bland flera nyckelord som kan karakterisera 
Anders Hallbergs ledarskap vill jag nämna ”dialog” och ”samarbete”. Dessa 
ord lyftes för övrigt också fram i det nyss nämnda linjetalet. Hans sätt att 
leda byggs i hög grad kring dialogen. Ständigt ses han samtala med kolleger 
i Sverige och internationellt, politiker, företrädare för näringslivet och den 
lokala omgivningen, forskningsfinansiärer eller forskare, lärare, studenter 
och administratörer vid universitetet. ofta sker det över telefon, men också 
många gånger i möten – gärna informella sådana med ett begränsat antal 
personer. Det är förstås ett sätt att kontinuerligt omvärldsbevaka, för att an-
vända en populär term ur organisationsvärlden, och ett sätt att påverka. Jag 
uppfattar det så att dessa många samtal utgjort förutsättningen för rektor att 
smidigt kunna anpassa universitetets ledning till förändrade förutsättningar 
i omgivningen, ofta innan de blivit tydliga och framför allt med universite-
tets egen tradition och utveckling i fokus. Stöd för den slutsatsen finner jag 
bland annat vid en omläsning av det nämnda linjetalet. Där nämns många av 
de strategiska riktpunkter som omsatts i strategiska åtgärder under de dryga 
fem år som följt. Jag ska beskriva några av dessa åtgärder med utgångspunkt 
i fyra begrepp hämtade från linjetalet: kvalitet, samarbete, internationalise-
ring och det kompletta universitetet. Linjetalet utgjorde för övrigt en viktig 
grund för det mål- och strategiarbete som rektor satte igång omedelbart 
efter tillträdet och som sedan drevs i en grundlig och medvetet lång process, 
vilket möjliggjorde en bred diskussion inom hela universitetet. Det mål- och 
strategidokument som blev resultatet slog fast viktiga värden, mål och stra-
tegier som sedan väglett arbetet under rektorsperioden.

Kvalitet

Rektor Anders Hallbergs första stora strategiska insats var den genomlys-
ning av forskningen vid Uppsala universitet som så småningom fick namnet 
Kvalitet och förnyelse 07, eller oftare bara KoF07. Genomlysningen gav en 
god bild av all forskning vid universitetet och en stabil grund för fördel-
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ning av de särskilda ”kvalitetspengar” som universitetet tilldelades i bud-
getpropositionen hösten 2007. Men KoF07 fick också stor betydelse i and-
ra hänseenden, såväl inom universitetet som nationellt och internationellt. 
Utvärderingen spred ett kvalitetsmedvetande i hela organisationen och jag 
är övertygad om att den tydligt bidragit till förbättringar inte minst när det 
gäller institutionernas strategiska diskussioner kring forskning och därmed 
också till ökningen av tilldelade medel till universitetet. Nationellt blev den 
stilbildande. Lunds universitet (2008), KTH (2008), SLU (2009), Göteborgs 
universitet (2010), Örebro universitet (2010) och Karolinska Institutet (2010) 
genomförde snart liknande granskningar. Ur ett internationellt perspektiv 
ska inte värdet underskattas av att närmare 200 internationella experter 
lärde känna vårt universitet. Flera av dessa kom att bli viktiga kontaktper-
soner, talesmän för och ibland samarbetspartners till universitet.

Upprinnelsen till projektet kom redan innan Anders Hallberg tillträdde 
som rektor. I slutet av våren 2006 deltog vi båda i dåvarande universitetsled-
ningens resa till Helsingfors. Huvudpunkten på dagordningen var ett besök 
på Helsingfors universitet där vi fick ta del av erfarenheter av två stora 

Rektor och prorektor i överläggning.
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övergripande genomlysningar av universitetets forskning. Utvärderingarna 
hade med hjälp av internationell expertis gjorts med sex års mellanrum och 
resultaten hade legat till grund för särskilda strategiska resurstilldelningar 
till de starkaste miljöerna. Anledningen till besöket var att universitets-
ledningen talat om möjligheten att utvärdera forskning också i Uppsala, åt-
minstone vid någon eller några fakulteter. Anders Hallberg tog intryck av 
besöket och såg värdet av att göra en universitetsövergripande utvärdering 
och att upprepa den med några års mellanrum för att på så sätt ge incita-
ment till kvalitetsutveckling av forskningen och kunna avläsa resultatet av 
en sådan utveckling. Höstens första universitetsledningsmöten ägnades till 
stor del åt inspirerande – stundtals livliga – diskussioner hur utvärderingen 
skulle göras och med vilka syften. I den positiva anda som kännetecknat 
Anders Hallbergs ledning betonades att utvärderingen primärt skulle syfta 
till att lyfta fram utvecklingspotential och leta efter det som var särskilt bra. 
Sådana särskilt lovande teman, grupper och individer kom för övrigt att be-
nämnas guldkorn efter ett förslag som väcktes då vi presenterade projektet 
för juristerna. 

Utvärderingen av hela universitetets forskning skulle inte primärt göras 
för att ställa olika forskningsinriktningar mot varandra. Däremot fanns am-
bitionen att genomlysningen skulle visa vilken potential som fanns för nya 
ämnesövergripande samarbeten. Det visade sig vara en god förberedelse för 
ansökan till regeringens särskilda strategiska satsningar som något år senare 
gav universitetet stora resurstillskott. Ett annat viktigt motiv till att sam-
tidigt utvärdera hela universitetet ska ses i ljuset av de diskussioner som 
då börjat föras inom regeringen och i vetenskapssamhället i stort om hur 
forskningens kvalitet kan och bör mätas. Uppläggningen, med en kombina-
tion av kollegial granskning och bibliometrisk mätning, var inte bara avsedd 
att möjliggöra en genomlysning av hela det spektrum av forskningsinrikt-
ningar som ryms inom Uppsala universitet. Projektet gav också en tydlig 
signal till regeringen att det krävs båda dessa former av granskning för att 
man ska kunna få en någorlunda god bild av forskningskvalitet, liksom att 
universitetet självständigt tar ansvar för att den forskning som bedrivs där 
blir utvärderad. 

KoF07 angav i mångt och mycket tonen för Anders Hallbergs rektorat, 
ett rektorat med kvalitet som ledstjärna. Andra områden där Hallberg tyd-
ligt betonat vikten av kvalitet rör ledarskap och arbetsmiljö. Med en rejäl 
utbyggnad av universitetets ledarutbildningar och med en satsning på att 
framför allt förbättra det lokala ledarskapet lyfte rektor fram arbetsmiljöns 
kvalitet och dess betydelse för att åstadkomma högkvalitativ forskning och 
undervisning. En särskild jämställdhetssatsning, kallad ”kraftpaket för jäm-
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ställdhet”, drevs också i kvalitetens tecken. Genom särskilda forskningsstöd 
och ledarutbildningar för kvinnor utökades andelen kvinnliga professorer.

De strategiska kvalitetssatsningarna har liksom universitetspolitiken i 
stort främst riktats mot forskningen. Strategiska åtgärder för att höja och 
synliggöra utbildningens kvalitet har dock inte saknats. Ett ambitiöst nytt 
pedagogiskt program år 2008 följdes år 2010 av en kvalitetssatsning på ut-
bildningsområdet. Projektet har fått benämningen krUUt, kreativ utbild-
ningsutveckling vid Uppsala universitet. Inspirationen till ett sådant projekt 
hämtades i hög grad från KoF men projektet blev tydligare utvecklings- än 
utvärderingsinriktat. Det handlade om att inte slita för hårt på en utvär-
deringstrött lärarkår, men att samtidigt ta krafttag och sätta fokus – såväl 
internt som externt – på utbildningens kvalitet.

Samarbete

En större andel av statens forskningsmedel har under perioden utsatts 
för konkurrens. I propositionen ”Ett lyft för forskning och innovation” 
(2008/09:50) hösten 2008 lanserade regeringen 23 områden för särskilda 
forskningssatsningar. Satsningarna var inriktade på att bli till direkt nytta 
för Sverige och för världen och universiteten inbjöds att med mycket kort 
tid till förfogande ansöka om medel. Ambitionen var att Sverige skulle 
kraftsamla och regeringen meddelade att den gärna såg samarbeten mellan 
universitet, något som passade den samarbetsorienterade rektor Hallberg 
väl. Sedan tidigare hade ett nära samarbete utvecklats med vårt grannuni-
versitet i Uppsala, SLU. Med sin bakgrund vid Lunds universitet och med 
fritidshus på Österlen tedde det sig naturligt för Anders Hallberg att ut-
veckla samarbetet också med Lunds universitet. Gemensamma ansökning-
ar skrevs och universitetsledningarna inledde ett samarbete med träffar 
ett par gånger i terminen där gemensamma angelägenheter diskuterades. 
Från ledningarnas sida sågs samarbetet mellan Lund och Uppsala som vik-
tigt inte minst för att betydelsen av att samhörigheten mellan Sveriges två 
äldsta och mest kompletta universitet på detta sätt manifesterades. An-
sökningar om gemensamma satsningar utarbetades också tillsammans med 
bland andra Umeå universitet och kTH. Anders Hallberg, som själv fort-
satt att forska och undervisa aktivt under sin rektorsperiod, har alltid varit 
mån om att forskningens utveckling ska drivas av forskarna själva; aktiva 
forskare kan, utifrån sin kompetens och erfarenhet, bäst bedöma potentia-
len för fortsatt kunskapsutveckling. Detta i kombination med att han bäst 
och mest leder genom andra – och med stöd i den dialog jag nämnt ovan – 
resulterade i att det uppdrogs åt vicerektorerna att återkommande rappor-
tera om hur arbetet med uppbyggandet av forskargrupper och ansökningar 
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om medel för forskningsprojekt tillsammans med andra universitet fort-
skred. Processen hade sin bas i forskargrupper, men följdes mycket nära av 
universitetsledningen. Särskilt när det gällde att etablera samarbeten och 
forskargrupper med flera universitet inblandade blev universitetsledning-
ens och rektors roll betydande; den var viktig för att övertyga forskarna om 
betydelsen av att samarbeta, att hitta former för att underlätta och reglera 
samarbetet och att hålla en löpande dialog med departementet. Formellt 
var ansökningarna också insända av rektor och anslagen tillföll universite-
tet som helhet.

I samband med promotionen vid Uppsala universitet den 23 januari 2009 möttes rekto-
rer för elva svenska lärosäten, här i Konsistorierummet i Universitetshuset. Övre raden 
från vänster: Lisa Sennerby-Forsse, Sveriges lantbruksuniversitet, Lars Bergman, Han-
delshögskolan i Stockholm, Göran Sandberg, Umeå universitet, Per Eriksson, Lunds 
universitet, Kåre Bremer, Stockholms universitet, Mille Millnert, Linköpings  universitet, 
Peter Gudmundsson, Kungl. Tekniska högskolan. Nedre raden: Pam  Fredman, Göte-
borgs universitet, Anders Hallberg, Uppsala universitet, Harriet Wallberg-Henriksson, 
Karolinska Institutet, Karin Markides, Chalmers tekniska högskola.
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För Uppsala universitets del ledde de första strategiska forskningsansla-
gen på flera områden till än större satsningar och än större anslag; de hade 
inte blivit möjliga utan det samarbete som utvecklats under Anders Hall-
bergs ledning. Universitetet erhöll bland annat strategiska anslag inom två 
av våra starka områden: energiområdet samt genomik och proteomik. Inom 
energiområdet kunde samarbetet utvecklas på europeisk nivå och inom ge-
nomik och proteomik blev anslaget startskottet för det SciLifelab, Science 
for Life Laboratory, som nu håller på att ta form i ett samarbete mellan 
Uppsala universitet och universiteten Stockholm.

Samarbetena handlade dock inte bara om excellens och strategiska forsk-
ningsanslag. Jag har redan nämnt den bredare samverkan med SLU och Lunds 
universitet. Därtill har samarbete inom en rad områden vidareutvecklats 
med bland annat universiteten i Stockholmsområdet. Samarbetsavtal har 
också slutits med högskolorna på Gotland och i Gävle, i en anda präglad av 
insikten att större och mindre lärosäten på många sätt kan komplettera och 
inspirera varandra. också internationellt handlade strategin i huvudsak om 
samarbete. Det återkommer jag till i nästa avsnitt.

Internationalisering

När Anders Hallberg tillträdde som rektor talade han om för mig att han 
planerade att ägna de första två åren huvudsakligen åt hemmaplan, men att 
han under det sista året som rektor räknade med att mest vara ute på resan-
de fot. Så har det också i hög grad blivit. Rektors strategiska utvecklingsar-
bete har på det internationella området, liksom i det övriga ledandet, känne-
tecknats av uppbyggandet av nära kontakter i dialog. Stor uppmärksamhet 
har han ägnat åt Asien, men han har också gjort frekventa resor i Europa och 
till Nordamerika. Universitetsledningen genomförde ett antal gemensamma 
resor till olika delar av världen i syfte att få kunskap om universiteten där 
och knyta närmare kontakter med vissa av dem. Den första resan gick till 
Japan och korea. kina har varit ett annat viktigt resmål och här har ett 
resultat varit de nära relationer som byggts upp med Pekinguniversitetet 
och medlemskapet i European University Centre, som Lunds tidigare rektor 
Göran Bexell skriver om på annan plats i denna bok. Rektor Hallberg har 
genom att organisera arbetet hemma, men också genom eget flitigt resande, 
vidareutvecklat samarbetet med ett urval universitet i dessa länder. Samar-
betet har ytterligare stärkts genom återkommande gemensamma workshops 
i Uppsala och vid samarbetsuniversiten. Ett par av universitetsledningens 
gemensamma resor har gått till Nordamerika, först kanada och sedan USA. 
Här, liksom i korea, har Anders Hallberg bland annat kunnat bygga vidare 
på egen forskning och forskningskontakter.
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Rektors och universitetsledningens internationella engagemang har banat 
väg för och understött forskares, lärares och studenters internationella kon-
takter och utbyten. För det är självklart så, som det står i den under Anders 
Hallbergs rektorstid antagna internationaliseringspolicyn, att universitetets 
mesta och viktigaste internationaliseringsarbete bedrivs av forskare, lärare 
och studenter runt om på universitetet. I den andan har Hallberg ägnat stort 
engagemang åt några internationella nätverk. Under Bo Sundqvists rekto-
rat hade en allians formats med universitetet i Groningen. En utvärdering 
visade vissa positiva resultat, men också att det kanske var svårt att hitta 
breda och fruktbara samarbeten mellan endast två universitetet. Alliansen 
utökades därför med ytterligare två universitet och nätverket U4 bildades 
bestående av, förutom Uppsala universitet och det i Groningen, universite-
ten i Göttingen och Gent. Samarbetet har intensifierats och breddats och 
givit värdefulla resultat inte minst i form av ett antal Erasmus mundus-pro-
gram. Det aktiva engagemanget i Coimbragruppen, ett nätverk av 40 euro-
peiska forskningsuniversitet, vidareutvecklades och intensifierades. Anders 
Hallberg har också medverkat i formandet av Matarikinätverket. Matariki 
betyder sju systrar på maori och nätverket består av sju universitet från tre 
kontinenter. Universitetet har bland annat haft god nytta av nätverket i det 
ovan beskrivna krUUt-projektet. Ledande personer med ansvar för utbild-
ningsfrågorna från de sju systrarna bildar en internationell panel som följer 
krUUt.

Universitetsledningens resor ägnades framför allt åt att understödja fors-
karkontakter och studentutbyten. Inför införandet av avgifter för icke eu-
ropeiska studenter höstterminen 2011 tillkom en viktig internationell upp-
gift. Det gällde att med olika medel möjliggöra för internationella studenter 
att studera i Uppsala också i framtiden. En god internationell sammansätt-
ning av studenterna bidrar till universitetets kvalitet och internationella 
orientering. Anders Hallberg såg till att det inrättades internationella sti-
pendiefonder. Under det nya regelverket behövde universitetet nu också 
marknadsföras internationellt. En viktig grupp i det sammanhanget är de 
internationella alumnerna. Efter en Kinaresa i februari 2011 berättade rek-
tor entusiastiskt hur han i Peking träffat en grupp kinesiska studenter som 
tidigare studerat i Uppsala. Dessa alumner hade talat livligt om universite-
tet och undervisningen men också om vilka studentnationer som var bäst. 
De hade alldeles tydligt tagit intryck av såväl universitetet som dess aktiva 
studentliv. De är onekligen goda ambassadörer för vårt universitet och för 
staden Uppsala.

En stor del av internationaliseringsarbetet har naturligt nog, som fram-
gått ovan, skett genom resor och internationella kontakter. Men också hem-



26

det gOda universitetet

ma såg rektor behov av ökat stöd för internationalisering. En stor satsning på 
stöd för ansökan om EU-medel har börjat ge resultat i form av fler ansök-
ningar om internationell forskningsfinansiering.

Det kompletta universitetet

I en tid när den nationella forskningspolitiken betonar prioriteringar och 
strategiska satsningar är det kanske viktigare än någonsin att slå vakt om det 
kompletta universitetet. Genom särskilda satsningar – men kanske framför 
allt genom att alltid se till att leda universitetet genom andra så att avgörande 
beslut om satsningar på forskning och utbildning fattas av dem som befinner 
sig nära verksamheten och har kompetens inom respektive vetenskapsom-
råden – har Anders Hallberg varit mån om att utveckla universitetets hela 
vetenskapliga bredd. En sådan utveckling kräver att ledningen tar tillvara 
den breda och mångsidiga kompetens som finns runt om på universitetet, 
också i arbetet med universitetsövergripande frågor. Den akademiska sena-
ten har varit central i det sammanhanget. Rektor tog initiativ till att utvidga 
antalet senatorer och samtidigt omforma senaten till att än tydligare än ti-
digare bli rektors rådgivande grupp. Här hämtade rektor viktiga synpunkter 
och erfarenheter när det gällde universitetets mål och strategier, internatio-
nalisering, organisation, resursfördelningsmodeller och mycket annat.

Det kompletta universitetet är också ett universitet som rymmer allt 
från genuin grundforskning till tillämpningar, kommersialisering och inno-
vation. Återkommande har rektor betonat att dessa olika aspekter av forsk-
ning inte står i motsats till varandra. De är alla nödvändiga och viktiga kom-
pletterande delar av det fullständiga universitetet. Ett komplett universitet 
går utöver forskning och utbildning. Det kompletta universitetet bildar en 
miljö för bildning och kreativitet. Infrastrukturen i form av laboratorier, 
bibliotek, byggnader med mera stöder forskning och utbildning direkt, men 
bidrar även till den kreativa miljön i stort. Alla framstående universitet i 
världen har också ett rikt kulturliv. Med den insikten har Anders Hallberg 
understött det livaktiga studentlivet och det rika kulturlivet. Utan musik, 
museer och samlingar vore inte universitetet fullständigt. Dessa delar av det 
kompletta universitetet förgyller inte minst dess fester och större evene-
mang och de är värdefulla inslag i dess viktiga samspel med samhället.

Universitetet i festskrud

Linnéjubileet präglade Anders Hallbergs första år som rektor och i viss mån 
kom det att sätta sin prägel på hela rektoratet. Jubileet varade hela år 2007, 
men sin kulmen nådde det 23–25 maj med två strålande fester i vetenskapens 
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tecken. Det beskrivs i ett särskilt kapitel i boken. Jag ska därför inte upprepa 
händelserna i detalj, men vill ändå peka på några viktiga delar i och följder 
av det gedigna programmet. Den 23 maj var den stora festdagen. Universi-
tetet stod i rampljuset. Det festades kejserligt, kungligt och vetenskapligt. 
Födelsedagsfesten följdes av en särskilt festlig promotion tre dagar senare. 
För mig utgjorde kanske ändå på många sätt en av dagarna mellan de två 
festerna höjdpunkten. I en fullsatt aula föreläste och debatterade några av 
våra framstående hedersdoktorer, Kofi Annan, Jane Goodall, Elinor Ostrom, 
James Watson och Robert A. Weinberg. Dagen blev en bildningsresa och en 
populärvetenskaplig upplevelse av bästa sort. Universitetet öppnade dör-
rarna för en intresserad allmänhet och alla kunde lära sig något. Här visades 
det fullständiga universitetet upp, precis så inspirerande, kunskapsgivande 
och mångfasetterat som det är. Det blev en dag av möten mellan olika kun-
skapstraditioner, vetenskapsideal och kulturer. Flera av föredragen visade 
också tydligt på nyttan av såväl grundläggande forskning som tillämpade 

Primatforskaren och etologen Jane Goodall, en av universitetets hedersdoktorer vid 
Linnépromotionen i maj 2007, föreläste inför en fullsatt aula.
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debatter och en i gedigen kunskap grundad reflektion kring världens och 
samhällens utveckling. Dagen blev till en demonstration av hur universite-
tet i kraft av den förmedlade kunskapen kan bidra till en bättre värld, som 
det står i universitetets mål- och strategidokument. Planering, firande och 
uppföljning av Linnéjubileet skedde i samarbete mellan universitetet och 
vår omvärld. Inte minst samarbetet inom länet och kommunen var synner-
ligen nära och fruktbart. Det visade vägen för en konstruktiv fortsättning 
och för ett närmande mellan dessa olika parter. Många gav uttryck för, och 
gör det än, hur jubileet demonstrerade värdet av en ömsesidig samverkan 
mellan universitetet och vår nära omgivning.

Jubileumsfesten var speciell, men förstås endast en av många fester och 
evenemang med universitetet som arrangör. Andra särskilda evenemang 
som stärkt och synliggjort universitetets kreativa bildningsmiljö, som öpp-
nat universitetets dörrar för allmänheten och som visat upp ett universitet 
mitt i samhället, var de två operaföreställningarna Tosca och otello. De 
årliga promotionerna och professorsinstallationerna samlar det fullständiga 
universitetet. Vid dessa många begivenheter har Anders Hallberg i sina tal 
tagit tillfället i akt att betona värdet av det kompletta universitetet. I snart 
sagt varje tal har han lyft fram vikten av en god undervisning som baseras 
på gedigen forskning, han har betonat betydelsen av universitetets ämnes-
mässiga spets och bredd där fakulteter stöder och kompletterar varandra, 
och han har gång på gång bekräftat att universitetets tradition av förnyelse 
också är dess styrka.







VETENSkAP 
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Anders Hallberg som vetenskapsman 
Fred Nyberg

Anders Hallberg tillhör den genuina forskargeneration av svenskar som 
emanerar från de stora barnkullarna som kom till världen under 1940-talet. 
Denna generation, de så kallade fyrtiotalisterna, fick växa upp och formas 
i den mylla som skapats i askan efter andra världskriget. Den har i decen-
nier dominerat det svenska samhället och levererat många framgångsrika 
personer som utmärkt sig inom vitt skilda områden i såväl nationellt som 
internationellt hänseende. Att forskare såväl som individer inom andra yr-
keskategorier födda under detta årtionde skulle få vara med om att på olika 
sätt påverka samhället är inte att förundra sig över. Anders Hallberg föddes 
i den småländska staden Vetlanda strax före andra världskrigets slut och 
kom sedan att tillbringa en stor del av sin uppväxttid i Tranås. Hans far var 
verksam som skogsvårdskonsulent, vilket medförde att Hallberg i tidiga år 
fick stort intresse för de autentiska skådespel som ofta utspelar sig både i 
växt- och djurvärlden framför ögonen på den som tar sig tid att umgås med 
naturen. De många och ibland långa vistelser som han fick göra i skogsmiljön 
formade redan tidigt ett intresse för natur och naturvetenskap som skulle 
följa honom genom livet. Han fångades också av hembygdens historia, ett 
intresse som så småningom kom att omfatta hela landets historia. Han tar sig 
fortfarande tid att under sina resor genom Sverige stanna till vid historiska 
minnesplatser och låta sina forskarögon betrakta och granska kvarvarande 
rester av de monument som en gång restes av och över forna tiders giganter. 
kanske var det i barndomens skogar och vid historiska minnesplatser som 
viljan och intresset att gå naturens hemligheter in på djupet föddes.

Anders Hallberg genomförde sin akademiska grundutbildning vid Lunds 
universitet, där han avlade filosofisk ämbetsexamen med inriktning på fysik 
och kemi 1969. Han skaffade sig pedagogisk utbildning vid Lärarhögskolan i 
Malmö och fick tillfälle att skaffa sig praktik genom anställning som lärare 
vid barn- och ungdomsskolan 1970–73. Men längtan efter att fördjupa sig 
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inom sitt ämnesområde gjorde att han återvände till universitetet och skrevs 
in som doktorand vid kemicentrum i Lund. Här påbörjade han studier som 
1980 ledde fram till disputation på avhandlingen Methoxythiophenes and Re-
lated Systems. De substanser som han här studerade är så kallade heterocy-
kliska föreningar som ofta används som byggstenar vid framställning av lä-
kemedel. Han fick en gedigen utbildning genom sin handledare Salo Schmul 
Gronowitz försorg. Gronowitz var en polsk-svensk kemist som var verksam 
som professor i organisk kemi vid Lunds universitet under en period på 30 
år och dessutom medlem av Nobelkommittén för kemi. Han var specialise-
rad på heterocykliska föreningars kemi och kunde bidra till en utomordent-
ligt god grund för Hallbergs fortsatta karriär inom läkemedelskemin. 

Innan Anders Hallberg på allvar kom in på läkemedelsområdet hann 
han med ett halvår som forskare vid Nobel kemi i karlskoga och i början av 
1980-talet tog han sig över Atlanten och genomförde en period som postdoc 
vid University of Arizona i Tucson, USA. Vid återkomsten till Sverige 1983 
fick han en NFR-finansierad tjänst som forskare vid Lunds universitet. Vid 
samma tidpunkt utnämndes han också till docent vid Lunds universitet och 
blev kvar där tills han 1986 i samma stad tillträdde en chefstjänst inom 
Läkemedelsbolaget Astra/Draco. Det var här som han på allvar kunde ge 
bidrag till läkemedelsbranschen med sitt kunnande i organisk kemi. Efter 
framgången med astmamedicinen Bricanyl® hade företaget valt att göra fi-
lialen i Lund till ett centrum för forskning kring astma och andningsvägarna. 
Andra läkemedel som följde Bricanyl bland Astra/Dracos produkter under 
1980-talet var Pulmicort® och Rhinocort®. Hallberg var med om att ut-
veckla nya derivat av N-acetyl-cystein för att få fram läkemedel mot bland 
annat kronisk bronkit. I sin chefsroll vid läkemedelsföretaget i Lund kom 
han i kontakt med dåtidens starka profiler inom läkemedelsindustrin. Han 
blev väl förtrogen med kärnfrågorna när det gäller effektiv läkemedelsut-
veckling och var med om att generera flera patent för företaget. Två år efter 
det att Hallberg kom till Astra/Draco blev han chef för företagets avdelning 
för läkemedelskemi men redan 1990 var det dags att lämna näringslivet och 
vända tillbaka till akademin. Han hade utnämnts till innehavare av den le-
digförklarade professuren i läkemedelskemi vid Farmaceutiska fakulteten 
vid Uppsala universitet. Han kom dock att under lång tid behålla en intim 
kontakt med sitt gamla företag. 

kort efter ankomsten till Uppsala blev Hallberg ämnesföreträdare och 
ansvarig för avdelningen för organisk farmaceutisk kemi och under åren 
1992–97 var han prefekt för fakultetens hela kemiinstitution. Han var sedan 
engagerad som forskningsdekan innan han 2002 utnämndes till vice ord-
förande för universitetets vetenskapsområde medicin-farmaci. Efter tre år 
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Anders Hallberg i Linnéträdgården, 
inför Linnéjubileet 2007. 
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på denna post utsågs Hallberg till farmaceutiska fakultetens dekanus innan 
han 1 juli 2006 tillträdde tjänsten som rektor för Uppsala universitet. En av 
de stora meriter som låg till grund för denna utnämning var hans genuina 
insatser som forskare.

Under åren i Uppsala har Anders Hallberg byggt upp en imponerande 
verksamhet vid sin institution och fakultet. I ett flertal projekt, alla med 
inriktning på läkemedelsutveckling, har han inriktat sig på folksjukdomar 
i det globala perspektivet och lyckats attrahera ett flertal mycket kvalifi-
cerade forskare som arbetat och arbetar i projekt som fått uppmärksam-
het ur många aspekter. De flesta av dessa forskare har fått sin utbildning i 
Hallbergs regi men han har också engagerat många gästforskare och sam-
arbetspartner från såväl industri som från universitet i både Sverige och 
utlandet. 

Forskningen som Anders Hallberg har stått i ledningen för bedrivs således 
över ett brett fält, alltifrån grundläggande metallorganisk kemi till syntes av 
nya substanser av potentiellt värde ur läkemedelsterapeutisk synpunkt. De 
projekt som han stått i spetsen för under de senaste 20 åren har varit inrikta-
de mot syntes och design av nya typer av peptidomimetika samt mot enzym-
hämmare verksamma mot proteaser. Huvuddelen av projekten har syftat 
till att utveckla och tillämpa principer för rationell utveckling av läkemedel. 

Anders Hallberg var den förste att introducera den Nobelsprisbelönade 
Heck-reaktionen i Sverige. Under sin tid vid Nobel kemi fick Hallberg i upp-
drag att ta fram en ny syntesmetod för framställning av den blodtryckssän-
kande substansen metoprolol. Metoprolol är det verksamma ämnet i Astra-
Zenecas miljardsäljande läkemedel Seloken. Det gick utmärkt att använda 
den palladiumkatalyserade Heck-reaktionen för framställning av metoprolol, 
och även om denna metodik aldrig kom att användas för storskalig syntes av 
ämnet i fråga, så resulterade arbetet i att Hallberg startade forskning inom 
palladiumkatalys. Hans forskning inom enbart detta område har resulterat i 
fler än tio doktorsavhandlingar och ett sjuttiotal vetenskapliga artiklar. 

Den forskning som Anders Hallberg har etablerat i Uppsala har ur 
samhälls- och hälsoperspektiv till stor del inriktats mot infektionssjukdo-
marna HIV, hepatit C och malaria, som framför allt förekommer i de fat-
tiga områdena i världen. Huvudsyftet har varit att på ett strategiskt sätt 
söka utveckla läkemedel mot dessa sjukdomar. För att slagkraftigt kunna 
förverkliga sina syften med dessa projekt har Anders Hallberg gett stort 
utrymme åt utveckling av metodik som effektiviserar den synteskemiska 
processen. Ett utmärkt exempel på detta är kontrollerad mikrovågsupp-
värmning som visat sig vara en mycket effektiv metod för att accelerera 
kemiska reaktioner. Tekniken kom kort efter det att den utvecklats att ge 
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ett ordentligt lyft åt huvuddelen av Hallbergs projekt och har sedan dess 
bidragit till forskargruppens ambition att snabbt utveckla nya och säkra 
läkemedelsmolekyler. Den teknologi som Hallberg tog fram erbjuder ideala 
möjligheter för kemisk optimering med metallkatalyserade syntesmetoder. 
Den ger utrymme för full reaktionskontroll och möjliggör icke-inerta be-
tingelser för syntesreaktioner med hög selektivitet, låg energikonsumtion 
samt snabba svar på nyframtagna hypoteser. Dessa fördelar har nu Hallberg 
låtit sina medarbetare, däribland Mats Larhed, Anders karlén och Anja 
Sandström, ta del av för snabb framställning av molekyler lämpliga som 
läkemedel mot till exempel HIV (HIV1-proteas-inhibitorer), mot malaria 
(plasmepsin-inhibitorer) och mot hepatit C (HCV proteas-inhibitorer) i 
dedicerade mikrovågsreaktorer.

Anders Hallberg har dessutom stimulerat sina adepter att bygga upp 
kunnande i moderna datortekniker som utnyttjas i kombination med NMR-
spektroskopi och röntgenkristallografi för att beskriva molekylers dynamik, 

Molekylmodell av en känd enzymhämmare mot hepatit C, som Anders Hallberg 
studerat och byggt ihop på sitt rum på BMC, för inspiration till hur nya mer effektiva 
hämmare kan designas.
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laddning och form. Dessa faktorer är av avgörande betydelse för läkemedels 
verkan. Samband mellan läkemedels struktur och deras farmakologiska ef-
fekt beskrivs med statistiska metoder. Vidare studeras interaktioner mel-
lan molekyler med hjälp av NMR-spektroskopi och datorbaserad metodik. 
Verksamhetens syfte i detta avseende är att utveckla tekniken till att stu-
dera interaktioner mellan molekyler av läkemedelskemiskt intresse och 
makro molekyler som enzymer, transportörer och receptorer.

Datorstödd läkemedelsdesign är alltså en viktig komponent i den kemis-
ka processen för läkemedelsframtagning. Med hjälp av datorer och avance-
rade programvaror kan nya substanser utformas och optimeras. Vid Anders 
Hallbergs forskningsavdelning arbetar forskare med många olika datorbase-
rade tekniker. För att identifiera nya modellsubstanser är till exempel vir-
tuell screening en viktig teknik. Med hjälp av denna metod kan man er-
hålla ett mycket stort antal föreningar med affinitet till proteiner med känd 
3-dimensionell struktur. De föreningar som av programmet förutses vara 
de mest lämpliga kan sedan syntetiseras och utvärderas i experimentella 
testsystem. I Hallbergs projekt arbetar forskarna med datoriserad teknik, 
bland annat för att identifiera inhibitorer mot enzym som är involverade i 
olika virala sjukdomar.

I detta sammanhang kan en annan betydelsefull gren som Anders Hall-
berg initierat och etablerat vid sin avdelning nämnas. Det är den kombi-
natoriska kemin. Den har inneburit ett nytänkande inom så kallad Drug 
Discovery, det vill säga den del inom läkemedelsutvecklingskedjan som fått 
särskilt fokus i den forskning som Hallberg och hans medarbetare bedriver. 
De kombinatoriska teknikerna har gett forskarna effektiv höghastighetspro-
duktion av nya organiska föreningar och tekniken har forcerats fram som 
en nödvändighet för att tillmötesgå kraven på tillgång till testsubstanser för 
farmakologisk screening med HTS (High Troughput Screening). Hallberg 
har sett till att avdelningen införskaffat bland annat två automatiserade, 
preparativa LC/MS-system, automatisk utrustning för så kallad flash-kro-
matografi och traditionella syntesmaskiner förutom den mikrovågsbaserade 
syntesmaskinen. Att ha tillgång till ett laboratorium för kombinatorisk kemi 
är av stor betydelse ur såväl forsknings- som utbildningsaspekt. 

Som nämnts ovan har Anders Hallberg under sin tid som forskare vid 
Farmaceutiska fakultetens kemiinstitution stått i ledningen för projekt 
som fokuserat på design av HIV-proteas-inhibitorer, Plasmepsin-inhibitorer 
(mot malaria), β-sekretas-inhibitorer (Alzheimers sjukdom) och Hepatit C 
NS3-proteas-inhibitorer. Modeller för att ge dessa inhibitorer hög affinitet 
till enzymet i fråga och egenskaper såsom löslighet och absorption har ut-
vecklats. Dessa modeller kan användas för att härleda strukturaktivitets-
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Anders Hallberg i hemtam laboratoriemiljö vid Institutionen för läkemedelskemi, här 
tillsammans med sin doktorand Hanna Andersson.
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samband samt för att prediktera till exempel absorption över tunntarmen. 
Framgången i dessa projekt har kunnat dokumenteras i form av publikatio-
ner i välrenommerade tidskrifter, goda anslag från forskningsråd samt stort 
intresse från läkemedelsindustrin. I detta sammanhang förtjänar Hallbergs 
framförallt egna och medarbetares insatser när det gäller design av hepatit 
C NS3-proteashämmare att nämnas. Hallberg har nyligen bidragit med att ta 
fram konceptet för en läkemedelskandidat (TMC435), som för indikationen 
hepatit C är i slutfasen i kliniska prövningar. 

En viktig del av Anders Hallbergs forskning har bestått i att söka ut-
veckla strategier för överföring av bioaktiva peptider till icke-peptiderga 
organiska molekyler, så kallade peptidomimetika. Dessa designas så att de 
kan bibehålla peptidens biologiska aktivitet, men samtidigt uppvisa bättre 
selektivitet, metabolisk stabilitet och bättre oral absorption. Peptider, som 
bland annat på grund av sin metaboliska instabilitet endast i undantagsfall 
är användbara som läkemedel, kan stå som förebilder vid design av små, 
stabila molekyler via en iterativ process som inbegriper inbyggande av väl 
definierade delar som liknar peptidens struktur och konfiguration när den 
interagerar med sin receptor. Hallberg har sedan mer än tio år fokuserat 
denna typ av studier på peptider som angiotensin II och även den opioida 
peptiden endomorfin-2 som modellstrukturer. Dessa studier, som numera 
med kraft drivs av Hallbergs yngre adepter, har lett fram till design av in-
tressanta peptidhärmande strukturer som kan få potentiellt intresse som 
läkemedelskandidater för behandling av såväl kroniska smärttillstånd som 
kognitiva dysfunktioner. även inom detta område har forskningen resul-
terat i publikationer i väl ansedda tidskrifter, i patent och samverkan med 
intressenter från läkemedelsindustrin. 

även om Anders Hallbergs forskning i sin grund handlar om kemi där 
design och syntes av organiska molekyler som tänkbara läkemedel utgör hu-
vudfåra, har han genom olika samarbetskonstellationer givit sin verksamhet 
både bredd och djup i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Hans projekt med 
inriktning på utveckling av proteashämmare öppnar möjligheter för fram-
tagande av läkemedel mot HIV, hepatit C, malaria och neurodegenerativa 
sjukdomar, det vill säga folksjukdomar som drabbar en stor del av befolk-
ningen i tredje världen. även när det gäller projekten inriktade på fram-
tagning av peptidhärmande läkemedel med terapeutiska mål associerade 
med kronisk smärta, kognition och kardiovaskulära funktioner har Hallberg 
etablerat kontakter med såväl farmakologer som kliniska forskare vid olika 
kliniker både i Sverige och i utlandet. Det står helt klart att han i och med 
denna forskningsbredd skaffat sig djup kunskap inom områden som i vissa 
fall ligger ett bra stycke ifrån den kemi där han har sin grundkompetens. 
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Anders Hallbergs vetenskapliga kompetens har bekräftats av honom till-
delade uppdrag som expert vid ett flertal nationella och även internatio-
nella forskningsråd. Han har haft flera förtroendeuppdrag inom Naturveten-
skapliga forskningsrådet (NFR) och Vetenskapsrådet (VR) och är ledamot 
av kungl. Vetenskapsakademien, kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, 
Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala och Kungl. Fysiografiska Sällska-
pet i Lund samt kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala. Dessutom är han 
hedersledamot av Smålands nation och Uplands nation i Uppsala. År 2009 
utsågs han till hedersdoktor vid Université de Sherbrooke, Quebec. Sedan 
hösten 2009 är han ledamot av styrelsen vid Åbo Akademi, Finland.

Anders Hallberg har under sin karriär också fått uppleva att hans forsk-
ning uppskattats av omvärlden genom de många vetenskapliga priser och 
belöningar som han fått mottaga. Han utsågs som särskilt framstående fors-
kare av Stiftelsen för strategisk forskning 1998. Bland övriga belöningar kan 
nämnas Oscar Carlsson-medaljen som år 2005 tilldelades honom för hans 
forskningsinsatser inom organisk kemi med tillämpningar inom området lä-
kemedelskemi. År 2006 erhöll han Ulla och Stig Holmquists pris i organisk 
kemi för sina forskningsinsatser inom detta område med tillämpning inom 
läkemedelskemin. Två år senare förlänades han H. M. konungens medalj 
av 12:e ordningen i serafimerordens band för sina betydelsefulla insatser för 
högre forskning och utbildning. Han har även belönats med den farmaceu-
tiska studentkårens pedagogiska pris (2006). Anders Hallberg är dessutom 
ägare till en rad patent och har bidragit till åtminstone två mediciner som 
genomgått klinisk utvärdering. Han har som huvudhandledare handlett ett 
trettiotal forskarstuderande till avlagd doktorsexamen och har sammanlagt 
publicerat mer än 250 vetenskapliga artiklar.

Det är lätt att utifrån Anders Hallbergs dokumenterade vetenskapliga 
meriter konstatera att han framstår som en inom sitt expertområde mycket 
framgångsrik vetenskapsman bland svenska forskare hemmahörande i fyr-
tiotalistgenerationen. Men den som på lite närmare håll tagit del av hans 
verksamhet och hans sätt att leda och agera i olika sammanhang inser gan-
ska snart att det finns aspekter som ger Hallberg en mer särpräglad profil 
som vetenskapsman än den som kommer fram enbart vid genomläsning av 
hans curriculum vitae. Den som har kunnat följa honom i ett tidsperspektiv 
som sträcker sig över två decennier känner till att den vetenskapliga profil 
som Hallberg representerar vuxit fram av intressen, egenskaper och person-
lighetsdrag som inte upptäcks i brådrasket. 

om Anders Hallberg hade växt upp i ett höghusområde i en Stock-
holmsförort med asfalt, pendeltåg och trimmade mopeder eller vid klip-
porna, fisklukten och salthavsvindar i Bohuslän hade han nog inte fått den 
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vetenskapsprofil han i dag företräder. Nej, mycket av det som skapat den 
forskar- och ledartyp som han gestaltar får man nog härleda till det varia-
tionsrika småländska landskapet, med djupa skogar, skogklädda höjder och 
en rik småländsk fauna. En god hjälp på vägen fanns nog också i en strikt 
småländsk uppfostran, i det småländska kynnet och i den småländska före-
tagarandan. Många av dem som cirka hundra år tidigare trampat de vägar 
och stigar som Anders Hallberg beträdde under sina barna- och ungdomsår 
tillhörde ett folk där nyfikenhet och vilja att göra något mer, något utöver 
den vardagliga rutinen, drog hundratusentals framåtsträvande yngre män 
och kvinnor till framtidslandet på andra sidan Atlanten. Var det liknande 
lockelser som mognat fram hos den unge Hallberg, när han begav sig söder-
ut till universitetet i Lund? Var det en nyfikenhet som föddes vid anblicken 
av naturens skönhet under yviga granar som lockade till doktorandstudier i 
molekylernas värld hos den framstående Lundaprofessorn Salo Gronowitz?

Under sin första tid i Uppsala som forskare vid Uppsala universitet ställ-
de Anders Hallberg många frågor till sina kolleger. Det rörde sig oftast om 

Anders Hallberg tillsammans med Ryōji Noyori, 2001 års Nobelpristagare i kemi och 
chef för det japanska forskningsinstitutet Riken, vid ett besök i Tokyo 2007.
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praktiska och administrativa förhållningssätt. Han ville sätta sig in i vilka 
spelregler som gällde. De frågor som han senare ställde handlade om veten-
skap och forskning och då rörde det sig främst om den verksamhet som i 
snabb takt växte fram och etablerades vid hans egen forskningsavdelning. 
Nu kombinerades organkemistens vetenskapliga kompetens med erfarenhe-
ten som chef inom läkemedelsindustrin. Parallellt med att Anders Hallberg 
beräknade bindnings-energier och designade syntesvägar för organiska före-
ningar spanade han efter effekter och bieffekter hos den läkemedelsubstans 
som skulle färdigställas. Han såg säkerligen också vilken eller vilka industri-
företag som lämpligast skulle kunna föra en färdig läkemedelskandidat fram 
till en säljbar produkt.

De erfarenheter som Anders Hallberg fick med sig från sin tid som chef 
ute i läkemedelsindustrin har med all säkerhet givit honom den handlings-
kraft och effektivitet som fortfarande märks i hans agerande som akademi-
ker. Att handla raskt i olika situationer har varit och är ett tillvägagångssätt 
som i hög grad kännetecknar Anders Hallberg, vare sig det gäller forskning 
eller administrativa uppgifter. Många gånger har han mitt under samtalet 
med medarbetare gripit telefonen och fått tag på personer som kunnat bidra 
till snabb lösning på den frågeställning som blivit aktuell. ärenden skulle 
åtgärdas så fort de dök upp och så skedde i många fall. Hallberg hade redan 
vid ankomsten till Uppsala ett etablerat nätverk, som fakulteten kontinuer-
ligt kunde dra nytta av.

Var det nyfikenheten som föddes i de småländska bygderna, i skogarnas 
inre där rariteter i växtvärlden blommade och i frånvaron av mullrande 
människor endast lyste för sig själva som ledde fram till denna intressanta 
karriärväg, eller var det något av anfäderna i DNA-sekvenserna inpräntade 
egenskaper som här kom upp i dagen? kanske var det både och. Längtan till 
umgänge med skog och natur blev emellertid något som Anders Hallberg 
tog med sig till Uppsala. Den som kunnat göra honom sällskap på hans pro-
menader genom Hågadalen-Nåstens naturreservat bakom Uppsalas västra 
stadsrand kan konstatera att naturen även i denna miljö kan ge bidrag till 
stimulering av de vetenskapliga tankedjupen hos den Smålandsfödde fors-
kargiganten. Han samtalar ofta och gärna med sina följeslagare om hemlig-
heterna bakom design och utveckling av rätt sorts läkemedel.
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Kvalitet och förnyelse – att kvalitetssäkra 
forskningen vid Uppsala universitet

Joseph Nordgren och Per Andersson

Vetenskapens utveckling banar sig fram längs vägar med många hinder, 
stickspår och återvändsgränder. Så småningom hittar den dock framåt på ett 
sätt som om den, betraktad över längre tid, besitter en självrätande förmåga 
i en orubblig framåtrörelse. Denna förmåga kan tillskrivas det vetenskap-
liga arbetssättet, som innebär att nya observationer eller teorier utsätts för 
upprepad prövning av kritiska vetenskapskolleger innan man vågar infoga 
den nyvunna kunskapen som stenar i det stora kunskapsbygget. om den 
inte står rycken förkastas den brutalt. Ibland, om kanske inte ofta, har ny 
kunskap tillskrivits tillräcklig trovärdighet för att få utgöra viktiga byggste-
nar, bara för att senare ändå befinnas vara felaktig. När betydande delar av 
kunskapsbygget då måste rivas och byggas om talar man ibland om para-
digmskifte inom forskningen. Efter sådana tillfällen kan utvecklingen ibland 
ta rejäl fart, kanske både för att intresse och drivkrafter får en stimulerande 
skjuts och för att information som tidigare förkastats för att inte ha passat in 
i den tidigare modellen (paradigmet) plötsligt får relevans. 

Den akademiska forskningen bär upp en mycket stor del av den kun-
skapssökande människans behov av ökad förståelse av världen den bebor och 
av metoder och hjälpmedel att skapa drägligare eller, åtminstone för vissa, 
behagligare livsvillkor. Universiteten har därför ett mycket stort ansvar för 
hur man tar sig an uppgiften, både i fråga om hur man säkerställer att den 
vetenskapliga forskningen blir långsiktigt hållbar och hur man bäst använder 
tillgängliga resurser för att möta de behov som samhället har. Långsiktig 
hållbarhet kräver att forskning bedrivs på högsta möjliga kvalitetsnivå, och 
effektiv resursanvändning kräver att man förmår göra prioriteringar så att 
verksamheter med bäst förutsättningar ges adekvat stöd. I bägge avseendena 
behövs verktyg för bedömningar; tyvärr kan forskningen av resursskäl inte 
täcka allt, och vad som har bäst förutsättningar är i allmänhet inte självklart 
utan måste bedömas inför beslut om resursfördelning.
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I sitt programtal vid rektorsinstallationen den 22 september 2006 gav 
Anders Hallberg beskedet att någon form av utvärdering av forskningen vid 
universitetet skulle ske under inledningen av rektorsperioden.

Jag har i dag på morgonen meddelat konsistoriet att vi under innevarande 
läsår avser genomlysa universitetets forskning med hjälp av en utvärdering. 
Vår forskning måste ha en mycket hög klass för att vi ska kunna bibehålla 
och stärka vår position som ett internationellt erkänt framgångsrikt univer-
sitet. Men vi måste vara självkritiska och vi måste regelbundet låta vår forsk-
ning utvärderas. Jag menar att kvalificerade genomlysningar av forskningen 
ger ett stabilt beslutsunderlag och en god legitimitetsgrund för framtida 
strategiska insatser. Vi ska vidare påbörja en revidering av universitetets mål 
och strategier. Viktigast är ändå att vi kan identifiera potentialen inom både 
redan kända och nya verksamheter. En utvärdering ska hjälpa oss att vaska 
fram guldklimpar inom forskningen.

Jag menar att vi måste ha förmåga att med ekonomiska styrmedel prio-
ritera stöd till god, livskraftig och nydanande forskning. Genom aktiva re-
kryteringar kan vi stärka forskning av strategisk betydelse, utan att för den 
skull göra avkall på bredden och mångfalden vid vårt universitet. Jag menar 
också att vi – med våra starka discipliner som utgångspunkt – måste skapa 
förutsättningar för samarbeten, för att bilda ämnes- och fakultetsövergri-
pande forskarkonstellationer med stor konkurrenskraft och unika profiler. 

Rektor Hallbergs ansats innebar ett nytt inslag i svensk universitetsforsk-
ning i så måtto att den syftade till en bred, samtidig genomlysning av all 
forskning vid universitetet, från humaniora till naturvetenskap, teknik och 
medicin. Målsättningen var att identifiera starka miljöer och spirande forsk-
ning med betoning på förnyelse och bredare samverkan.

ordet utvärdering ringer inte alltid ljuvt i öronen på den fria forskning-
ens företrädare, och säkert fler än en forskare tänkte nog med en suck ”inte 
nu igen”, med tidigare utvärderingar i olika former på nationell eller läro-
sätesnivå i färskt minne. kommentarer och frågor som förekom var sådana 
som ”Vadå förnyelse, vi har ju just omorganiserat”; ”Vad kommer det här att 
kosta då – och när ska vi få tid att forska?”; ”Det här går alldeles för fort, vi 
måste sätta oss ned och problematisera runt frågan först”; ”Vi kommer ju 
att behöva dussintals utvärderare, vem ska hitta dem, och vem ska kunna 
utvärdera vår mångfacetterade institution?”. Huruvida den planerade ut-
värderingen, som kom att kallas KoF07 – Kvalitet och förnyelse 2007, skulle 
komma att göra den tjänst som rektor Hallberg förutspått i sitt programtal, 
givet en delvis något negativ grundinställning bland forskare och institu-
tionsledningar, kom sålunda att utgöra en speciell utmaning för den utsedda 
projektledningen.
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Campus Blåsenhus.  
Intentionen med KoF07 och 
KoF11 har varit att identifiera 
starka områden och framtida 
möjligheter, snarare än att 
betygsätta all verksamhet.
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konkretisering av projektet

Rektor Hallberg gav i början av höstterminen 2006 Joseph Nordgren i upp-
drag att skissera en plan för hur en bred utvärdering av universitetets forsk-
ning skulle kunna genomföras. Planen satte upp ett tidsfönster för projektet: 
ett drygt halvår till utvärderingsbesöken och högst ett år till färdig doku-
mentation, avrapportering och avslut. En omfattande forskningsutvärdering 
hade året innan genomförts vid Helsingfors universitet, och i syfte att kunna 
dra nytta av erfarenheter från denna företogs en studieresa dit. Besöket gav 
både insikter och användbara tips i fråga om såväl vad som kunde vara klokt 
att ta efter som vad man borde undvika. Möjligen hade tidsplaneringen varit 
mer konservativ om Helsingforsbesöket gjorts innan projektskissen presen-
terades, men det faktiska utfallet kom ändå i någon mån att visa att det kan 
löna sig att vara optimistisk.

krafterna koncentrerades nu på att konkretisera projektet, och i mitten 
av november 2006 fanns en plan och en budget på tillräcklig detaljerings-
nivå för att konsistoriet skulle kunna fatta beslut om genomförande. orga-
nisationsstrukturen för projektet, vilken illustreras i figur 1, innefattade en 
liten projektgrupp i samverkan med en referensgrupp och dessutom vissa 
stödfunktioner. 

Hela projektet baserades på en internetportal, som användes i tre olika 
faser. I första fasen utnyttjades den för att ge information om projektet 
och samla in underlag till bakgrundsmaterialet från institutionerna. I and-
ra fasen kunde panelledamöterna använda den för att få tillgång till bak-
grundsmaterialet, och i tredje fasen kunde panelordförandena lämna sina 
rapporter direkt till portalen. I övrigt utgjorde portalen en effektiv kom-
munikationskanal och informationsplattform även efter det att utvärde-
ringen genomförts.

Bland de mest angelägna uppgifterna var nu att definiera utvärderingsen-
heter och utse experter i de motsvarande utvärderingspanelerna, liksom att 
utarbeta ett detaljerat terms of reference-dokument för att definiera paneler-
nas uppgift. Därefter skulle ett material produceras på institutionerna, som 
beskrev resurser, prestationer och visioner för framtiden, att användas av 
panelerna som bakgrund till peer review-utvärderingen. För detta behövdes 
också detaljerade instruktioner tas fram. 

Enheterna för utvärdering definierades med hjälp av dekanerna inom de 
olika vetenskapsområdena. Fördelningen av olika forskningsverksamheter 
på de 24 panelerna följde i många fall institutionerna, eller till och med 
sektionerna som inom det teknisk-naturvetenskapliga området. I en hel del 
fall däremot, särskilt inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området, 
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kunde inte en strikt institutionsfördelning göras, utan man fick fördela verk-
samheter från vissa institutioner på flera olika paneler.

Strävan att panelerna skulle ha en sammansättning som speglade ett i 
vissa fall ganska brett spektrum av forskningsverksamheter ställde stora 
krav på rekryteringen av panelledamöterna, eftersom ett avböjande påver-
kade andra rekryteringsförsök till panelen. Den enkla lösningen att bjuda 
in många samtidigt och först efteråt bestämma vilka som skulle ingå an-
sågs vara alltför oartig och tillämpades inte. De första inbjudningarna gick 
ut i början av december och rekryteringsarbetet fortgick med mycket stor 
intensitet fram till början av mars, då alla panelledamöter var utsedda. To-
talt inbjöds 70 panelordförandekandidater till de 24 posterna, och totalt 412 
inbjudningar skickades ut till de slutligen 176 platserna. Fördelningen av in-
bjudna panelledamöter respektive inbjudna panelledamöter som accepterat 
med avseende på roll i panelen och kön framgår av tabell 1.

Figur 1. Organisation av KoF07-projektet. 
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Tabell 1. Statistik över inbjudningar att vara panelledamöter i KoF07.

Antal varav
män

varav  
kvinnor

Andel  
kvinnor

Inbjudna, ordföranden 70 55 15 21 %

Inbjudna som accepterat 24 20 4 17 %

Andel inbjudna som accepterat 34 % 36 % 27 %

Inbjudna, svenska ledamöter 51 36 15 29 %

Inbjudna som accepterat 23 18 5 22 %

Andel inbjudna som accepterat 45 % 50 % 33 %

Inbjudna, övriga ledamöter 291 223 68 23 %

Inbjudna som accepterat 129 97 32 25 %

Andel inbjudna som accepterat 44 % 43 % 47 %

Inbjudna, totalt 412 314 98 24 %

Inbjudna som accepterat 176 135 41 23 %

Andel inbjudna som accepterat 43 % 43 % 42 %

Man kan notera att totalt drygt 40 procent tackat ja, vilket kan anses till-
fredsställande givet den relativt korta tiden till utvärderingsbesöken och det 
relativt omfattande uppdraget (inkluderande en veckas närvaro i Uppsala). 
Expertpanelerna representerade 18 länder, vilket bland annat framgår av 
tabell 2, som visar fördelningen med avseende på internationell spridning.
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Bakgrundsmaterialet till panelerna genererades i så stor utsträckning som 
möjligt genom att utnyttja befintliga databaser, och institutionerna kunde 
koncentrera sig på de självvärderande och visionära delarna av dokumenta-
tionen och förbereda sig inför panelbesöken. Genom bakgrundsmaterialet 
gavs möjlighet att lyfta fram det man ansåg vara av särskilt värde och in-
tresse för enhetens strategiska planering. För att försöka avstämma instruk-
tionen för institutionernas bakgrundsmaterial gjordes ett ”provskott” med 
några institutioner i början av december. Efter smärre modifieringar lades 
sedan instruktionen ut för tillämpning av alla institutioner. Det har omvitt-
nats från flera håll att den övning som krävdes för att ta fram den delen av 
bakgrundsbeskrivningen i sig haft värde för arbetssättet på institutionerna. 
När man behöver sätta sig tillsammans i en lite bredare krets och försöka 
enas om en gemensam beskrivning av det rådande läget och framtida möj-
ligheter ges flera tillfällen till reflektioner som kan öppna nya perspektiv, 
kanske både på kolleger och på arbetssätt.

Uppdraget till panelerna definierades genom terms of reference-dokumen-
tet. Av det framgår att huvudsyftet med utvärderingen var att identifiera 
starka konstellationer och miljöer liksom intressanta fakultetsövergripande 
samverkansprojekt, samt att värdera möjligheterna för framtida utveckling 
och förnyelse. Betydelsen av att söka finna spirande forskning med framtids-
potential framhölls i dokumentet, och bland annat denna aspekt gav upphov 
till den relativt omfattande platsbesöksdelen i projektet. Panelerna ombads 
att betygsätta kvaliteten i forskningen enligt en fyrgradig betygsskala som 
gick från den högsta standarden (i nivå med den bästa i världen) till den 
lägsta acceptabla. Detta avspeglar intentionen att identifiera starka verk-
samheter och framtida möjligheter snarare än att betygsätta all verksamhet. 

Genomförande

Platsbesöken i Uppsala genomfördes under tre veckor vårterminen 2007, i 
slutet av mars, i slutet av april och i mitten av maj. Utvärderingsenheter från 
alla tre vetenskapsområdena var representerade under alla tre besöksveck-
orna. Alla platsbesök genomfördes efter samma mönster. Panelledamöterna 
anlände på söndagen inför utvärderingsveckan och samlades på hotellet för 
en välkomstbuffé. ordförandena deltog i ett informationsmöte på söndags-
eftermiddagen med syfte att ge dem goda förutsättningar att växa in i sin 
roll så snabbt som möjligt. Detta ansågs vara av vikt för att kunna få ut 
så mycket som möjligt av panelerna. Det är inte helt ovanligt att utvärde-
ringsgrupper främst verkar genom att deltagarna bidrar med sina respektive 
specialiteter med begränsad inbördes interaktion. För att kunna utnyttja 
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gruppens samlade kunskap och erfarenheter på bästa sätt var det därför 
viktigt att i möjligaste mån bidra till att det bland panelledamöterna infann 
sig en gruppkänsla och en insikt om att de hade ett gemensamt ansvar för 
helheten. 

Måndagen användes för att beskriva universitetets organisation och hur 
det svenska systemet är uppbyggt i fråga om högre utbildning och forsk-
ningsfinansiering. Vidare gavs tid för respektive panel att förbereda sig för 
platsbesöken under de följande dagarna. Panelerna hade alltid en represen-
tant för universitetets forskningsadministration närvarande för att kunna 
möta olika behov av information eller logistik. Varje panel hade dessutom 
en svensk ledamot från ett annat universitet i Sverige, vilken oftast repre-
senterade ett angränsade eller närliggande forskningsområde.

Under tisdagen, onsdagen och torsdagen genomfördes platsbesöken vid 
institutionerna efter lokala program som planerats på institutionerna i sam-
arbete med respektive ordförande. Varje dag var tid avsatt för interna möten 

Paneldeltagare vid KoF11 i maj 2011.
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i panelerna för diskussion och arbete med panelrapporten. Besöksveckan 
avslutades på fredagen efter morgonens interna möten med en exit interview, 
ett tillfälle för panelerna att redogöra för huvuddragen i sina slutsatser inför 
respektive institutionsprefekter och dekaner. Efter platsbesöken hade pane-
lerna några veckor på sig att leverera slutrapporten. Detta för att panelleda-
möterna skulle ha möjlighet att via e-post diskutera slutliga formuleringar 
av slutsatser och rekommendationer.

För att ta vara på synpunkter som rörde panelöverskridande frågor ar-
rangerades ett separat möte med ordförandena efter att sista besöksveckan 
var avklarad. Vid mötet gavs tillfälle att diskutera olika frågor av generell 
karaktär såväl som specifika strategiska spörsmål rörande universitetets ut-
veckling.

Bibliometrisk utvärdering

Bibliometriska mätmetoder för utvärdering av kvalitet i form av genomslag i 
vetenskapssamhället har blivit allt vanligare. Tillgången till publiceringsdata 
genom kommersiella databaser möjliggör beräkning av citeringsfrekvenser 
som normerats med avseende på olika parametrar relaterande till varierande 
publiceringstraditioner inom olika vetenskapsfält. KoF07 innehöll en biblio-
metrisk studie som gjordes separat från peer review-delen av utvärderingen, 
det vill säga panelledamöterna hade inte tillgång till bibliometriresultaten. 
Detta skedde dels för att oberoende bedömningar eftersträvades, dels för att 
klart åtskilja dessa två olika slags utvärderingar på grund av den bristande 
tillämpligheten av konventionell bibliometri inom delar av humaniora och 
samhällsvetenskap.

Den bibliometriska studien genomfördes av Centre for Science and Tech-
nology Studies (CWTS), en grupp vid Leidens universitet i Nederländerna. 
Gruppen bedriver forskning inom området och har resurser att åta sig upp-
drag av detta slag. Underlaget som levererades från Uppsala universitet var 
en lista på forskare med institutionstillhörighet, och utifrån denna inför-
skaffade Leidengruppen publiceringsdata från Thomson-Reuters-databasen 
för de beräkningar som behövde göras för att sammanställa en rapport enligt 
de specifikationer som lämnats av Uppsala universitet.

Resultat

Den tryckta 578 sidor långa rapporten från KoF07-utvärderingen presen-
terades den 1 oktober 2007. Den innehåller de 24 panelernas rapporter och 
Leidengruppens redogörelse för sin bibliometriska studie. En sammanfatt-
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ning finns också inkluderad tillsammans med flera appendix som rör olika 
detaljer av utvärderingen. 

Panelerna fann att bland de 75 institutioner som utvärderats identifierar 
man verksamhet av högsta kvalitet (Top quality or World leading) i fler än 50 
fall och vid fler än 20 olika institutioner. Dessa institutioner återfinns inom 
alla tre vetenskapsområdena, humaniora och samhällsvetenskap, teknik och 
naturvetenskap samt medicin och farmaceutisk vetenskap. Flera institutio-
ner befanns ha verksamhet som inte till någon del var av lägre än av hög 
internationell standard (High international standard), och fler än 100 verk-
samheter eller forskargrupper befanns uppvisa internationellt hög standard. 
Antalet forskargrupper kan uppskattas vara cirka 500, vilket betyder att 
ungefär 10 procent bedömts ha en kvalitet som ligger på världsledande nivå 
och 20 procent uppvisar hög internationell standard.

Förutom att bedöma kvaliteten på forskningen behandlade panelerna 
frågor rörande förnyelse och framtida potential. Många olika aspekter dis-
kuteras i rapporten, som till exempel den demografiska profilen, mobilitet, 
karriärvägar, forskningsmöjlighet för lärare, forskningsfinansiering, organisa-
tions- och strukturfrågor, et cetera. Det är viktigt att minnas att i rappor-
terna förutom de gjorda bedömningarna och betygsättningarna finns intres-
santa diskussioner och goda råd att gå tillbaka till i det fortsatta arbetet vid 
institutionerna. 

Den bibliometriska undersökningen genererade tabeller med olika in-
dikatorer baserade på citeringar. Mest intressanta är kanske de normerade 
citeringsfrekvenserna, till exempel så kallat ”kronindex” som visar den re-
lativa citeringsfrekvensen inom det aktuella vetenskapsområdet, men även 
till exempel fördelningen av citeringsfrekvenser av Uppsalaartiklar på olika 
universitet i världen (Harvard är det universitet som citerar Uppsala mest) 
och betydelsen av samarbeten tilldrar sig intresse. Figur 2 visar den fältnor-
merade citeringsfrekvensen för de olika institutionerna vid universitetet, 
tillsammans med antal publikationer. Den genomsnittliga normerade cite-
ringsfrekvensen, eller kronindex, för Uppsala universitet var 1,25 enligt denna 
studie, det vill säga Uppsala universitets artiklar hade citerats 25 procent mer 
än världsgenomsnittet för de olika vetenskapsfält som var representerade. 

Slutord

Den av rektor Anders Hallberg initierade utvärderingen KoF07 var den för-
sta i sitt slag i Sverige, och många andra lärosäten kom att följa efter. Sålunda 
har Lunds universitet, kungl. Tekniska högskolan, Sveriges lantbruksuniver-
sitet, Göteborgs universitet, Örebro universitet och Karolinska Institutet nu 
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genomfört motsvarande utvärderingar. Regeringen har tillsatt en utredare 
som har i uppgift att undersöka hur staten skulle kunna utnyttja utvärde-
ringar av de svenska universiteten för sin anslagsfördelning.

Rektor Hallberg initierade KoF07 i samband med sitt tillträde 2006. Han 
initierade en ny utvärdering med samma syfte och format som genomfördes 
under 2011 för att finnas färdig inför 2012 då en ny rektor tillträder. Avsikten 
med denna uppläggning av KoF11 har varit att uppnå jämförbarhet med 
KoF07 och därigenom förhoppningsvis kunna se utvecklingstrender. 

Figur 2. Relativ citeringsfrekvens, CPP (impact), i förhållande till världsgenomsnittet, 
FCSm, för universitetets olika institutioner. Svagt fyllda datapunkter representerar 
institutioner där statistisk signifikans inte är uppnådd.
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Religion och rätt i samverkan 
Forskningsprogrammet The Impact of Religion 

Anders Bäckström och Maarit Jänterä-Jareborg

Den svenska regeringen har successivt ökat sitt stöd till starka forskningsmil-
jöer, bland annat genom så kallade Linné-stöd. Då Vetenskapsrådet år 2007 
för andra gången utlyste denna typ av forskningsstöd var Uppsala universi-
tets forskare väl förberedda. Rektor Anders Hallberg, som enligt instruktio-
nerna skulle stå som huvudsökande, lovade ett starkt stöd från universitetet 
för alla projekt som beviljades anslag. Universitetets tre områdesnämnder 
fick i uppdrag att stå för såväl gallring av som rangordning mellan ansök-
ningarna inom sina respektive vetenskapsområden. Forskningsprogrammet 
”The Impact of Religion – Challenges for Society, Law and Democracy”, 
lett av professorn i religionssociologi Anders Bäckström och professorn i in-
ternationell privat- och processrätt Maarit Jänterä-Jareborg, blev uttaget av 
områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap tillsammans med 
ytterligare fyra program. Den 18 juni 2008 kom det glädjande beskedet att 
Vetenskapsrådet hade valt detta program – förkortat IMPACT-programmet 
– som en av tjugo nya forskningssatsningar vid svenska universitet. Anslaget 
är på 50 miljoner kronor och upphör 2018.

Det handlar om ett brett mångdisciplinärt forskningsprogram som ana-
lyserar religionens ökade synlighet i ett samhälle som blir allt mer religiöst 
pluralistiskt1. Den grundläggande frågan är hur ett samhälle hålls samman 
då globala processer bidrar till en ökad social och religiös diversifiering. Frå-
gan är vidare hur relationerna mellan en sekulär och en religiös samhällsord-
ning påverkas av dessa processer. Programmet kombinerar på ett nytt sätt 

1 Se till exempel intervju med Anders Bäckström och Maarit Jänterä-Jareborg i 
Upsala Nya Tidning 4 juli 2008 och i Universen nr 6/2008. Se också Kyrkans  
Tidning nr 27/28 2008, Horisont Uppsala 2009, Tvärsnitt 2/09 samt Anders  
Bäckström i Upsala Nya Tidning den 8/1 2011. Programmet har presenterats  
vid ett tiotal vetenskapliga konferenser runt om i världen.  
Se även www.impactofreligion.uu.se
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religionsvetenskaplig, rättsvetenskaplig och samhällsvetenskaplig kunskap. 
Drygt 40 forskare – från doktorander till seniora professorer – medverkar 
från sammanlagt sex fakulteter och elva institutioner vid Uppsala universi-
tet i programmet. 

Ytterst handlar programmet om forskning som avser att ge underlag för 
en framtida samhällspolitik, bland annat med lagstiftning som instrument. 
Här bör ingå såväl mångfald, och likabehandling som sekularitet och ett 
erkännande av religioners olika roller. En sådan samhällspolitik bör kunna 
säkra tolerans utan att moderniseringens betoning av individuell valfrihet 
och differentiering mellan samhällsinstitutioner ges upp. Religionens infly-
tande kan begränsas utan att den elimineras från det offentliga rummet, 
eftersom religiösa röster tillåts ha betydelse. 

Religion mellan det privata livet och det offentliga rummet

Det finns två bilder eller berättelser om den moderna utvecklingen som rör 
relationen mellan religion och samhälle. Den första bilden illustrerar framväx-
ten av ett pluralistiskt och specialiserat samhälle med stark betoning av indi-
viden. I den bilden ingår en konflikt mellan modern rationalitet och religiosi-
tet. Tanken är att 1900-talets välfärdsstat, med en successiv förskjutning mot 
privata frihetsvärden, har gjort religionen överflödig. Konsumtionssamhällets 
betoning av individuella val har blivit en livsstil som ger identitet och mening. 
Att ge upp det fria valet, som vissa religiöst engagerade personer förespråkar, 
betraktas som avvikande och rent av som ett tecken på ohälsa. I det moderna 
samhället står individens livskvalitet och självbestämmande i centrum och 
religionen blir nyttig endast om den bidrar till denna livskvalitet. Enligt denna 
berättelse går religionen från det offentliga rummet till det privata livet. 

Den andra bilden eller berättelsen talar om en ökad religiös synlighet, 
och motsäger 1900-talets utveckling mot religiös marginalisering. Den inne-
bär att det kollektiva samhället fortfarande har betydelse, inte enbart för en 
välfärdsstats generella stöd, utan också för de värderingar som lyfter fram 
individers frihet att välja. Det är en alternativ berättelse som vill illustrera 
att religionen aldrig har försvunnit från den offentliga arenan, så som sekula-
riseringsteorin har förutsatt. Framför allt utgår denna alternativa berättelse 
från det faktum att de nordiska länderna har dragits in i en global ekono-
misk, social och därmed också religiös förändringsprocess. Det är både den 
omfattande migrationen till rika länder, med religiös pluralism som följd, 
och svårigheter att finansiera den sociala omsorgen, som bidrar till att dra in 
religionen i ett offentligt samtal. Enligt denna berättelse går religionen från 
det privata livet till det offentliga rummet. 
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Den första 1900-talsberättelsen är väl utforskad och utgår från antagan-
det att religion är oförenlig med ett modernt pluralistiskt och differentierat 
samhälle. Den senare 2000-talsberättelsen sätter in Sverige i ett globalt per-
spektiv, där religionen uppfattas som en del av det moderna. Den utmanar 
invanda föreställningar om religionens roll mellan det privata och det of-
fentliga. Forskningen inom IMPACT-programmet utgår primärt från denna 
andra uppfattning där gränserna mellan vad som är religion och vad som är 
juridik inte längre är givna. 

Forskningsteman och projekt inom programmet

IMPACT-programmets inriktning är att följa de ovan nämnda religiösa, so-
ciala och juridiska förändringsprocesserna. Syftet är att bidra både till en 
fördjupad förståelse av processernas innehåll och till det som inom EU-
forskningen kallas för ”policy recommendations” vilket bland annat innebär 
förslag till lagreformer. Eftersom de studerade processerna är mycket kom-
plexa har vi valt sex olika ingångar eller teman för att belysa problemet. Pro-
blematiken inom dessa studeras i sammanlagt 30 enskilda, sammanhållna 
delprojekt, så kallade Work Packages (W/P).

Följande tematiska analyser ingår i programmet: 

Tema 1 (Religious and Social Change) studerar Sveriges plats i en global om-
ställningsprocess och de värderingsförändringar som kan ses som en del av 
det post-industriella och privata eller konsumistiska valsamhällets fram-
växt. Syftet är att utveckla modeller för att förstå och föra samman globala, 
nationella och lokala religiösa och sociala förändringsprocesser. Religionens 

Sex olika teman belyser de religiösa, sociala och juridiska förändringsprocesserna som 
studeras inom forskningsprogrammet The Impact of Religion.
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synlighet i media, dess konstitutionella plats och dess samhällspolitiska rol-
ler studeras särskilt. (Religionssociologer, statsvetare och jurister medver-
kar.) 

Tema 2 (Integration, Democracy and Political Culture) tar sin utgångs-
punkt i kollisionen mellan det religiösa och det sekulära, och de nya anspråk 
på medverkan i det politiska demokratiska samtalet som kommer från reli-
giösa aktörer. Mänskliga rättigheter uppfattas som självklara i Sverige, men 
dessa rättigheter och friheter får nya innebörder i en mångreligiös situa-
tion. Finns det gränser för religionsfriheten eller yttrandefriheten, och vilket 
pris är det öppna samhället berett att betala för att öka säkerheten? är det 
religiösa minoriteter, särskilt radikala muslimer, som utgör hotet mot öp-
penheten eller var finns hotet? (Religionssociologer, religionshistoriker och 
jurister medverkar.) 

Tema 3 (Families, Law and Society) studerar relationen mellan familje-
rättsreglering, religion och samhälle. Var tar det religiösa slut och var tar 
det sekulära vid? Hur skall värdekonflikter inom familjen hanteras i ett 
pluralistiskt samhälle? Särskild uppmärksamhet ges åt EU:s engagemang på 
området och religionens inverkan i familjerätten, såväl i det protestantiska 
Norden som i katolska och muslimska länder. (Jurister, teologer och idéhis-
toriker medverkar.) 

Tema 4 (Well-Being and Health) handlar om hälsa som kulturellt fe-
nomen i en samhällssituation som präglas av ökad diversifiering. Existen-
tiell stress, insatt i ett folkhälsoperspektiv, och existensiell mening studeras 
både kvantitativt och kvalitativt. Detta gäller också de legala förutsättning-
arna för en god hälsovård och patientens självbestämmande, inte minst i en 
mångreligiös situation. (Medicinare, farmakologer, jurister och religionspsy-
kologer medverkar.) 

Tema 5 (Welfare Models – Organisation and Values) analyserar betydel-
sen av välfärdsstatens förväntade successiva avreglering i ett europeiskt per-
spektiv, framväxten av en ny fattigdom (utanförskap) och migrerade grup-
pers omsorgsmönster. kvinnors roller i arbete och familj problematiseras. 
Det civila samhällets betydelse för att underbygga grundläggade värderingar 
studeras. Den europeiska lagstiftningens inverkan på nationellt plan under-
söks och relateras genom komparativa studier till kontinentala religiösa och 
sociala traditioner. (Jurister, statsvetare och teologer medverkar.) 

Tema 6 (Science and Religion) behandlar den postmoderna relativismens 
utmaningar både i relation till religiösa åskådningar och till vetenskapliga 
förhållningssätt. Vetenskapstro, vetenskapligt tänkande som livsåskådning 
och en spänning mellan kunskapssyner studeras, liksom frågan om vilken 
vetenskapssyn som utvecklas, om den inte kan anses vara värderingsfri. 
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(Forskare från religionsfilosofi, empirisk livsåskådningsforskning och natur-
vetenskap medverkar.) 

Programmets styrning och aktiviteter

Grundläggande för stora forskningsprogram är att skapa en god samman-
hållning, med utrymme för kreativitet och förmåga att leverera resultat.

Detta kräver en väl genomtänkt organisation liksom samverkan mellan 
olika aktörer och nivåer. IMPACT-programmet har en styrgrupp bestående 
av de två programledarna, en halvtidsanställd forskningskoordinator och 
en deltidsanställd webbansvarig. Programmet leddes från början av Anders 
Bäckström med Maarit Jänterä-Jareborg som biträdande programledare. 
Sedan Anders Bäckströms pensionering den 1 maj 2011 leds programmet 
av professor Per Pettersson; Bäckström är kvar i programmet som senior 

Ledare för europeiska och nordamerikanska forskningsprogram om religion och sam-
hälle samlade i Uppsala i maj 2011
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rådgivare och Jänterä-Jareborg som biträdande programledare. Styrgruppen, 
under ledning av programledaren, sammanträder regelbundet och ansvarar 
för den övergripande verksamheten och det strategiska planeringsarbetet. 
Forskningskoordinatorn ansvarar för det dagliga arbetet, i samråd med den 
ansvarige programledaren. Efter teol. och fil. kand. Barbro Borgs pensione-
ring i juli 2011 har dessa uppgifter tagits över av teol. dr Anders Sjöborg som 
också ingår i styrgruppen och är ansvarig för programmets webbsidor. För 
förnyelsen och fördjupningen av det vetenskapliga arbetet finns ett veten-
skapligt råd, under ledning av biträdande programledaren. Rådet består av 
temaledarna och det sammanträder minst fyra gånger per år. Varje tema 
består i sin tur av en mångdisciplinär forskargrupp, som möts regelbun-
det och som hålls samman av temaledaren. Härtill kommer möten inom 
hela forskarkollegiet, minst en gång per termin, där metodfrågor och and-
ra för forskargruppen gemensamma frågor ventileras. Mötena har hittills 
behandlat religionsbegreppet inom de medverkande vetenskapsområdena, 
hur man i forskningen kan använda resultaten av så kallade World Value 
Survey-undersökningar, medias roll och behovet av att stärka forsknings-
programmets utåtriktade karaktär, inklusive publiceringsstrategier. Pro-
grammet som helhet har en internationell rådgivargrupp till sitt förfogande 
(International Advisory Group) bestående av internationellt framstående 
forskare med specialitet inom respektive tema. Varje stormöte avslutas med 
en gemensam måltid och mingel, hittills primärt i Juridiska institutionens 
för ändamålet utmärkta personalutrymmen. 

IMPACT-programmet är unikt i Sverige. Däremot finns liknande pro-
gram i en rad andra länder i Europa och även i Nordamerika. Detta visar 
att satsningar görs på många håll i syfte att bättre kunna förstå och hantera 
utmaningarna när samhället blir mer religiöst pluralistiskt. Vi har därför 
tagit initiativ till att Uppsala universitet skall fungera som samordnare för 
pågående europaforskning om relationen religion, rätt och samhälle. Det 
första symposiet hölls i Uppsala i februari 2010 och det andra i maj 2011. Vid 
det senare tillfället kunde representanter för program i Schweiz, Nederlän-
derna, Belgien, Tyskland, Storbritannien, Danmark, Norge, Finland, Estland 
och Kanada jämföra resultat, identifiera kunskapsluckor och därmed söka 
fastställa var de framtida forskningsbehoven finns.

Det kan tilläggas att stora Linné-stödssatsningar kräver ett omfattande 
engagemang från värduniversitetet. Så är det också i detta fall. Vetenskaps-
rådet förväntar sig att Uppsala universitet motfinansierar med samma be-
lopp. Detta sker huvudsakligen genom professorers och universitetslekto-
rers forskning i tjänsten samt genom lokalkostnader. Inom programmet har 
vi löst samfinansieringen bland annat så att en IMPACT-forskare som får ett 
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VR-anslag motsvarande 25 procent av sin lön motfinansierar med 25 procent 
av sin forskningstid, vilket gör att IMPACT-programmet får forskning ut-
förd på halvtid. Alternativt ger forskaren sitt bidrag helt eller delvis inom sin 
anställning och skapar på detta sätt forskningsfinansiering från VR-anslaget 
för en doktorand eller nyligen disputerad forskare. Två postdoktorala tjäns-
ter har kunnat skapas genom rektors särskilda KoF-medel. Ett tiotal dok-
torander finansieras av respektive fakultet. Vid slutet av vårterminen 2011 
hade tre doktorsavhandlingar inom programmet försvarats, två vid Juridiska 
fakulteten och en vid Teologiska fakulteten. Den Teologiska fakulteten, lik-
som även Juridiska fakulteten, anslår medel för administrationen av pro-
grammet. Detta gör att den sammanlagda omslutningen uppgår till över 100 
miljoner. Som Uppsala universitet konstaterar i sitt budgetunderlag 2011–13 
till regeringen är ”programmet ett av de största i landet inom humaniora och 
samhällsvetenskap”. 

Förväntade resultat och framtidsutsikter

Forskningen inom programmet kommer att utvärderas av VR våren 2014. 
Inför detta planerar vi ett förändringsarbete som innebär att IMPACT-
programmets vetenskapliga råd, tillsammans med forskargruppen i stort, 
tar fram nya teman och nya delprojekt för perioden 2014–18. Dessa teman 
förväntas återspegla den senaste samhällsutvecklingen och, där så är lämp-
ligt, bygga på resultat från tidigare forskning inom programmet, inklusive 
från samarbetet med de övriga forskningsprogrammen i Europa. Syftet är 
även att göra Uppsala universitet till ett (inter)nationellt centrum för forsk-
ningsbaserad utbildning med fokus på interaktionen mellan religion, rätt 
och samhälle. 

Men redan inom den närmaste tvåårsperioden bör forskningsresultat 
från programmet kunna ge en bild av samhällsutvecklingens färdriktning 
och huruvida post- eller senmoderna värderingsförskjutningar mot privata 
frihetsvärden kommer att förstärkas eller om pendeln håller på att slå i 
motsatt riktning. Många olika faktorer kan vara av relevans, såsom samhäl-
lets sekulära grundhållning (enligt Charles Taylor) eller dess postsekulära 
utveckling (enligt Jürgen Habermas). Händelseutvecklingen i Mellanöstern 
och Nordafrika (den så kallade arabiska våren) kommer att få direkta effek-
ter även på ett europeiskt plan, Sverige inkluderat. Inte minst betydelsefullt 
är vilken roll religionen kommer att spela framöver i dessa länder och i deras 
omvärldskontakter. Kommer konfliktlinjerna att framöver gå mellan olika 
religioner (till exempel kristendom mot islam), mellan ”the West and the 
rest” (kulturkonflikter), mellan rika och fattiga (sociala konflikter), mellan 
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tro och vetande eller rent av mellan olika kunskapssyner (makten över tan-
ken)? Att kunna skapa samhörighet inom ett Europa som präglas av social, 
politisk och religiös diversifiering, och även i relation till dess närområden, 
är en stor utmaning, också för forskningen. 

Ett brett forskningsprogram som detta är möjligt endast inom ett discipli-
närt i det närmaste fullständigt universitet som Uppsala universitet. Men 
det krävs också en aktivt stödjande ledning. Redan när programmet befann 
sig på ett planeringsstadium fick det ett värdefullt stöd från områdesnämn-
den för humaniora och samhällsvetenskap som såg ett tillfälle att genom 
programmet bidra till fakultetsöverskridande samarbete. områdesnämn-
den, under ledning av vicerektor Margaretha Fahlgren, har på många sätt 
stött och uppmuntrat oss i vårt arbete. Vi vill dock avsluta med ett särskilt 
tack till rektor Anders Hallberg som från början visat ett stort intresse för 
programmet och stött det på många olika sätt. Forskningsvistelser och med-
verkan av spetsforskare från utlandet har till exempel möjliggjorts genom 
särskilda satsningar från rektors strategiska medel. Till detta kommer att 
programmets administration, och en del av de medverkande forskarna, tack 
vare universitetsledningens stöd i januari 2012 kommer att kunna flytta till 
nya ändamålsenliga lokaler i Engelska parken. Därmed skapas förutsättning-
ar för att programmet utvecklas både till en nationellt samlande och till en 
internationellt sett vital forskningsmiljö som varar långt efter 2018. 
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Medicin och samhälle 
I ett svenskt perspektiv

Göran Magnusson och Britt Skogseid

oro för sviktande hälsa och strävan att bota sjukdom och avhjälpa invalidi-
tet är en del av människans beteende som skiljer oss från djuren. I välfärds-
samhället verkar oron vara lika stark som under äldre tid, fastän möjligheten 
att förebygga, lindra eller bota sjukdom och skada är ojämförligt mycket 
större. Vi kan följa människans intresse för att förstå hur sjukdomar upp-
kommer ända sedan antik tid. Medicinsk vetenskap har tusenåriga rötter, 
men inte förrän under 1800-talet tog forskningen fart. Tillämpning av na-
turvetenskapliga metoder och samhällets ansvarstagande för forskningens 
organisation och finansiering har lett till framsteg som vi tar för givna, men 
som i ett historiskt perspektiv är häpnadsväckande. Tro och traditionell 
kunskap som tillämpades under människans utveckling fram till 1800-talet 
gav som bäst en medellivslängd på 40 år. I Sverige är medellivslängden nu 
cirka 80 år och sedan 1940-talet har ökningen mest berott på att gamla blir 
äldre. Under de senaste 60 åren har en 65-årings förväntade återstående liv 
ökat med en månad för varje år som gått och är nu 20 år för kvinnor och lite 
mindre för män. I den rika delen av världen har folkhälsan nått en nivå som 
var otänkbar för tvåhundra år sedan. Då orsakade infektionssjukdomar 20 
procent av dödsfallen. Nu är denna andel mindre än 1 procent. I stället har 
sjukdomar som främst drabbar äldre blivit allt vanligare dödorsaker. Men 
den förbättrade folkhälsan leder till nya utmaningar. Vid förra sekelskiftet 
fanns det i Sverige fyra gånger så många barn som personer över 65 år. Nu 
är grupperna lika stora. Samhället måste anpassas efter nya behov och det 
leder till frågor om vad vi har framför oss.

kan vi förvänta en fortsatt ökning av livslängden? Gamla människor 
kommer sannolikt inte att bli väsentligt äldre än nu. Ett tecken är att få blir 
mer än 100 år och bland de äldsta finns många multisjuka. Det är alltså inte 
en enda sjukdom som skall förebyggas eller botas om livet skall förlängas. 
För både individ och samhälle är det kanske viktigare att man som gammal 
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förblir vid god hälsa längre än nu. Svenskar ligger visserligen i topp bland 
Europas befolkningar, men även här drabbas vi av sjukdom eller invaliditet 
i medeltal under 10 procent av livet, mest under dess sista del. Medicinska 
forskare har en stor utmaning i att ta reda på hur uppkomst av sjukdom 
kan fördröjas, om den inte kan förhindras. Men sett i ett globalt perspektiv 
finns risken att medellivslängden minskar i stället för att öka. Det skulle 
medföra att hälso- och sjukvård måste få ett helt annat fokus än nu. Alla vet 
att jordens befolkning har blivit väldigt stor, även om det ännu inte märks så 
mycket i vår del av världen. Under 1900-talet har befolkningen fyrfaldigats. 
Att ge alla människor på jorden liknande förutsättningar till god hälsa och 
tillräcklig sjukvård känns utopiskt. Ett ännu större problem är att natur-
resurserna antagligen inte räcker till för mer än en ytterligare fördubbling 
av befolkningen. Vi ser redan många tecken på miljöförändringar som hotar 
människans hälsa. klarast syns ökad spridning av infektioner. kombinatio-
nen av en allt tätare befolkning och mikroorganismernas anpassning till nya 
förhållanden är minst sagt hotfull. I denna konkurrens har människan ingen 
möjlighet till motsvarande evolutionära anpassning eftersom vi har 1 000 

Inom biomedicin har kunskapen om livets molekyler och deras funktion i celler och 
hela organismer gjort det möjligt att förstå orsaken till många sjukdomar och att 
utveckla förfinade diagnostiska metoder.
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till 10 000 gånger längre generationstid än bakterier och virus. Vi måste för-
lita oss på teknisk utveckling och förnuftigt beteende. Problemet åskådlig-
görs av den drastiska ökningen av antibiotikaresistenta bakterier, som kräver 
nya sätt att förebygga och behandla infektionssjukdomar. om vi misslyckas 
kommer den medicinska utvecklingen att ta ett stort steg tillbaka.

Utveckling av modern biomedicinsk forskning

En naiv fråga är om vi behöver medicinsk forskning i Sverige. Skulle resur-
serna som läggs på medicinsk forskning kunna användas till något viktigare? 
Det finns flera skäl till att vi behöver forskningen. Högre utbildning skall 
vara forskningsanknuten, vilket betyder att universitetslärare skall ha forsk-
ningskompetens. Utbildningen till läkare och andra vårdyrken förutsätter 
därför att lärarna också är forskare. Det borde också vara uppenbart att 
sjukvårdens utveckling, som baseras på forskningsframsteg, förutsätter att 
en god del av personalen har en vetenskaplig träning. även samhällsutveck-
lingen i stort gynnas av att många har en hög utbildningsnivå och att avan-
cerad forskning bedrivs i landet.

Medicinsk forskning i Sverige har sedan 1950-talet varit exceptionellt 
framgångsrik. Efter andra världskriget var det svenska samhället intakt och 
vi fick dessutom ett stort tillskott av välutbildade invandrare till både nä-
ringsliv och offentlig verksamhet, inklusive sjukvård och forskning. Staten 
gjorde stora investeringar i både grundforskning och tillämpad forskning, 
vilket tillsammans med industriella satsningar gjorde att svensk medicinsk 
vetenskap under 1970-talet nådde en tätposition i världen. Parallellt med 
den offentligt finansierade sjukvården och medicinska forskningen växte en 
internationellt konkurrenskraftig läkemedelsindustri fram i Sverige. Under 
flera decennier pågick ett givande samarbete mellan universitet, industri 
och sjukvård, vilket resulterade i ett stort antal viktiga läkemedel och andra 
produkter. I Uppsala växte Pharmacia upp till ett framgångsrikt företag med 
tillverkning av läkemedel, diagnostika och biotekniska produkter. Flera av 
företagets storsäljare hade sitt ursprung i forskning vid Uppsala universitet. 
Efter företagsfusioner och omorganisationer har bara ett av de stora läkeme-
delsbolagen i Sverige, AstraZeneca, kvar en väsentlig del av sin verksamhet 
här. Rester av Pharmacia finns i Uppsala, nu drivna av GE Healthcare och 
Phadia. Det stora läkemedelsbolaget lämnade lyckligtvis efter sig mycket av 
sin kompetenta personal, vilket gjort att etableringen av små företag med 
verksamhet inom livsvetenskaperna blomstrar i Uppsala.

Forskning i Sverige har givit viktiga bidrag till vår omfattande kunskap 
i biomedicin. En tydlig bild av cellers funktion börjar framträda, även om 
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många enskilda komponenter och deras funktion återstår att upptäcka. 
kunskapen om hur många celler tillsammans fungerar i vävnader och i en 
hel kropp har också ökat, men i allmänhet vet vi fortfarande mycket mind-
re om systemens funktion än om de enskilda komponenterna. Samhället 
har en förväntan på att grundläggande forskning skall leda till kunskap som 
går att tillämpa för nyttiga ändamål. Inom biomedicin har kunskapen om 
livets molekyler och deras funktion i celler och hela organismer gjort det 
möjligt att förstå orsaken till många sjukdomar och att utveckla förfinade 
diagnostiska metoder. Framstegen inom medicinsk behandling har gått pa-
rallellt. Före andra världskriget fanns endast ett fåtal verksamma läkemedel. 
I dag finns ett mycket stort antal, som alla kan informera sig om i FASS. 
Framgångarna får dock inte skymma behovet av nya mer verksamma och 
specifika läkemedel och behandlingsmetoder. Cancersjukdomar kan tas som 
exempel. ”Cancerns gåta” är i stort sett löst, men det innebär tyvärr inte att 
vi har så bra metoder som vi skulle behöva för att förebygga eller behandla 
cancer.

Forskningsframgångarna har givit sjukvården sådana möjligheter att lind-
ra och bota sjukdom att den blivit svår att finansiera. Vi kan förutsätta att 
sjukvården inte kommer att bli billigare. För att tillfredsställa förväntning-
arna på god hälsa blir därför åtgärder som förebygger sjukdom allt viktigare. 
Vi känner redan till många riskfaktorer, såsom rökning, övervikt och stilla-
sittande liv, men kunskapen om hur man får folk att ändra riskbeteende är 
fortfarande rudimentär. 

Nya analyser av svensk medicinsk forskning

Efter den starka expansionen av svensk medicinsk forskning planade det 
statliga stödet ut efter 1980-talets mitt. I flera jämförbara länder har detta 
inte varit fallet, vilket har satt tydliga spår i den starka internationella kon-
kurrens som råder. Vi ligger visserligen fortfarande bra till när det gäller 
forskningsproduktion mätt i antalet artiklar publicerade i vetenskapliga tid-
skrifter, men när det gäller andelen mest citerade artiklar har åtskilliga län-
der, bland annat Danmark, passerat oss. Medicinsk grundforskning och kli-
nisk forskning delar detta problem, men den kliniska forskningen är också 
påverkad av den starka ekonomiska pressen på dagens sjukvård.

Under den expansiva fasen ökade antalet forskargrupper kraftigt, vil-
ket fordrar ytterligare tillskott av resurser om inte de enskilda grupperna 
skall bli underfinansierade. Tyvärr har denna situation uppstått, vilket är 
en sannolik orsak till att en minskad andel av den medicinska forskningen 
i Sverige numera är av yppersta kvalitet. om problemet löstes genom att 
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minska antalet forskare och lärare vid de medicinska fakulteterna, skulle 
utbildningen till vårdyrken bli svår att klara av. Därför är det snarare antalet 
forskargrupper som borde minska, så att varje grupp får fler medlemmar. 
För att nå det målet krävs en förändrad syn på vad som utmärker en fram-
gångsrik vetenskapsidkare. Inom forskning har nämligen självständighet ett 
stort meritvärde, vilket leder till att det är attraktivare för en ung forskare 
att starta en egen forskningslinje än att ansluta sig till en etablerad grupp.

Vilken roll i samhället skall de medicinska fakulteterna ha?

De medicinska fakulteterna i Sverige har ett antal gemensamma utmaning-
ar. Förhållandet mellan fakulteter och universitetssjukhus och den kliniska 
forskningens problem att få utrymme i konkurrens med sjukvården har 
redan berörts. I Uppsala har vi ett speciellt förhållande med ett mycket 
stort sjukhus i ett litet landsting. Till skillnad från de andra stora universi-
tetssjukhusen säljer Akademiska sjukhuset högspecialiserad vård till andra 
landsting, främst i Svealandsregionen. Man har lyckats väl på denna mark-
nad, men både den kliniska forskningen och grundutbildningen av läkare 
är beroende av att sjukhuset förblir framgångsrikt. På kort sikt kan läkar-
utbildningen säkert drivas utan anknytning till regionvård, men en forsk-
ningsanknuten utbildning fordrar att lärarna också är forskare. Man kan 
förutse att de forskande lärarna, liksom många andra anställda, skulle lämna 
Akademiska sjukhuset om den högspecialiserade vården lades ned. För att 
ge både den medicinska fakulteten i Uppsala och Akademiska sjukhuset 
en stabil situation är det viktigt att regeringen fattar beslut om Sveriges 
regionala indelning, så att varje landsting får en tydlig anknytning till ett 
universitetssjukhus. Skåne och Västra Götaland har själva skapat regioner 
med tillräckligt många invånare genom sammanslagning av landsting och 
Stockholms läns landsting är i sig tillräckligt stort. De övriga universitets-
sjukhusen har alla svårigheter med en för liten ”hemmamarknad”. Man kan 
tycka att den högspecialiserade vården skulle kunna centraliseras till sjuk-
husen i de mest folkrika delarna av landet, men Sverige är vidsträckt och 
en sådan lösning skulle innebära att många fick resa väldigt långt i samband 
med vård för vissa sjukdomar. Dessutom är en motsvarande centralisering 
av läkarutbildningen orealistisk. Dess praktiska del kräver tillgång till minst 
lika många sjukhus som nu. En förstklassig och tillräckligt omfattande lä-
karutbildning är en nationell angelägenhet därför att behovet av nya läkare 
är mycket större än de som nu utbildas i Sverige.

Jämfört med andra yrkesgrupper genomgår en stor andel av läkarna fors-
karutbildning. De flesta som avlägger doktorsexamen fortsätter inte att ha 
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forskning som huvudsyssla, men ger ändå viktiga bidrag genom att på sin 
arbetsplats utanför universitetet bedriva verksamhetsutveckling och viss 
forskning. I Sverige och många andra länder har meritvärdet av forskning 
gradvis minskat i sjukvården. Man kan se en parallell inom skolan. I båda 
fallen är orsaken antagligen att de som ansvarar för verksamheten, landsting 
respektive kommun, riktar uppmärksamheten på ”produktion” och dags-
ekonomi och inte tar hänsyn till betydelsen av forskningskompetens för att 
skapa morgondagens sjukvård respektive skolundervisning. En av universi-
tetens viktigaste uppgifter är att förklara betydelsen av forskningskompe-
tens för att till exempel värdera och ta ställning till nya medicinska behand-
lingsmetoder.

Svensk medicinsk forskning är organiserad på ungefär samma sätt som 
i anglosaxiska länder, men hos oss utgör doktoranderna oftast en större del 
av forskargrupperna. God handledning är därför speciellt betydelsefull, inte 
bara för doktoranderna utan också för att upprätthålla forskningens kvali-
tet. För att kunna rekrytera de bästa studenterna till forskarutbildning är 
dessutom arbetsmarknaden för nyblivna doktorer utanför universiteten av 
stor betydelse. Fram till mitten av 1970-talet hade praktiskt taget alla medi-
cinska forskare läkarutbildning. Det gällde för såväl grundläggande biomedi-
cinsk som för klinisk forskning. Detta ledde till att många unga läkare med 
en preklinisk forskarutbildning fortsatte sitt yrkesliv inom sjukvården och 
tog därigenom med sig sin kunskap om forskningsmetoder och grundläg-
gande biologiska processer till den kliniska verksamheten. Från 1980-talet 
har den medicinska grundforskningen huvudsakligen rekryterat nya medar-
betare med naturvetenskaplig grundutbildning, som har en utmärkt grund 
för forskning men som saknar det medicinska perspektivet. orsaken till att 
grundforskning numera attraherar ganska få medicinstuderande är inte klar-
lagd. Ett skäl kan vara att läkarutbildningen nu är mer strukturerad än förr, 
då många gjorde studieuppehåll för att prova på forskning eller för att vika-
riera som läkare. Det kan också röra sig om en förändrad attityd till veten-
skap och teknik som gör att färre unga begåvade människor lockas till grund-
forskning. Den förändrade rekryteringsbasen för medicinsk grundforskning 
har så småningom lett till att även seniora forskare och lärare på prekliniska 
institutioner till största delen saknar en medicinsk bakgrund. Detta har inte 
givit någon tydlig förändring av den prekliniska forskningens inriktning, som 
huvudsakligen definieras av externa finansiärer, till exempel Vetenskapsrå-
det och Cancerfonden. Men kontakten mellan klinisk och preklinisk medi-
cinsk forskning har definitivt minskat. Allt färre prekliniska projekt har en 
direkt anknytning till patientrelaterade frågeställningar och den patientre-
laterade forskning som är experimentell utförs mestadels utan nära kontakt 
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med prekliniska kolleger. Inom medicinsk utbildning råder naturligtvis mot-
svarande förhållande. Få av lärarna i prekliniska ämnen har läkarutbildning 
och i kliniska ämnen finns få lärare med erfarenhet av grundforskning. Det 
är önskvärt att få en mycket större andel lärare och forskare med medicinsk 
grundutbildning i de prekliniska ämnena, men det tar lång tid att nå målet. 
En väg är att locka in läkare i forskning redan under deras utbildning. Tidi-
gare har inget vetenskapligt projekt ingått i svensk läkarutbildning, men i det 
nya läkarprogrammet i Uppsala är en hel termin avsatt till ett sådant. Det 
blir en utmaning för fakultetens lärare att ge nästan 200 studenter om året 
hjälp med ämnesval och handledning, och den stora mängden projekt gör 
att alla institutioner kommer att behöva delta och samarbeta. Fler studenter 
kommer att få prova på grundforskning och förhoppningsvis kommer deras 
lärare också att samverka över ämnesgränserna för att knyta ihop olika as-
pekter av medicinsk forskning i denna del av utbildningen.

En tydlig förändring i biomedicinsk forskning är det ökande behovet 
av mycket komplicerad och dyr apparatur och andra avancerade resurser, 

Akademiska sjukhuset i Uppsala – ett mycket stort sjukhus i ett litet landsting.
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som inte kan hanteras av enskilda forskargrupper, till exempel storskalig 
bestämning av nukleotidsekvenser, hjälp att hantera gigantiska datamängder 
och stora samlingar med patientprover. Samverkan med sjukvården krävs 
för den forskning som berör patienter. Det ökande behovet av mycket kost-
samma gemensamma resurser gör att utrymmet för att finansiera enskilda 
forskningsprojekt minskar. Trenden förstärks av att de statliga forskningsfi-
nansiärerna under det senaste decenniet betonat betydelsen av spetsforsk-
ning, främst inom områden som bedöms ha förutsättningar att inom över-
skådlig tid bidra till samhällsnytta. Staten har under de senaste åren åter 
ökat forskningsstödet. Nysatsningen är dock till stor del inriktad på en-
skilda, stora projekt inom strategiska forskningsområden som förmodas ha 
störst möjlighet att leda till samhällsnyttiga innovationer.

I regeringens proposition ”Ett lyft för forskning och innovation” hösten 
2008 pekades åtta områden ut inom medicin och vård. För första gången 
fick universitet och högskolor konkurrera om forskningsmedel genom att 
endast två stora anslag skulle beviljas inom vart och ett av de strategiska 
forskningsområdena. Dessa förutsättningar stimulerade ett starkt intresse 
för att skapa konstellationer av forskare inom och mellan lärosäten med 
tillräcklig samlad kompetens för att genomföra de planerade strategiska pro-
jekten. Under stor tidspress utformades ansökningar från det medicinska 
och farmaceutiska vetenskapsområdet i Uppsala inom alla åtta områdena. 
Flertalet kom till i samarbete med forskare från andra fakulteter och uni-
versitet. Efter internationell utvärdering beviljades tre ansökningar angå-
ende huvudsakligen medicinska projekt från Uppsala universitet och ytter-
ligare tre där universitetet var medsökande. Efter tidigare erfarenheter av 
liknande ansökningar till Vetenskapsrådet, överträffade det positiva utfallet 
klart förväntningarna. Två strategiska forskningsområden, i cancerforskning 
respektive i molekylär biovetenskap, gällde uppbyggnad av plattformar för 
forskning snarare än traditionella forskningsprojekt. Arbetet med att bygga 
upp dessa plattformar har glädjande nog inneburit ett nära samarbete mel-
lan forskare från flera institutioner, fakulteter och universitet. Det verkar 
alltså som om utvecklingen mot fragmentering av forskningen kan vända 
mot ökat samarbete mellan forskare och integrering av specialiserade forsk-
ningsämnen.

Det strategiska forskningsområdet molekylär biovetenskap fick det störs-
ta anslaget inom det medicinska området. Det andra anslaget inom detta 
område gick till Stockholm med karolinska Institutet i spetsen, som redan 
i propositionen pekades ut av regeringen för en speciell satsning på Stock-
holm Science for Life Laboratorium (SciLifeLab). Genom en stor insats av 
rektor Anders Hallberg har det skapats förutsättningar för ett nära samar-
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bete mellan Uppsala och Stockholm i SciLifeLab, så att framtida utbyggnad 
av verksamheten kan ske på båda platserna. Denna möjlighet har lett till att 
de medicinska, farmaceutiska och tekniskt naturvetenskapliga fakulteterna 
gemensamt planerar för nya stora forskningsresurser och gemensamma la-
boratorier.

Biologisk forskning, inklusive medicinsk, blir alltmer beroende av dyrbar 
apparatur. Numera är det sällan som en hypotes kan prövas experimentellt 
med enkla metoder. om man jämför nypublicerade vetenskapliga artiklar 
med sådana som är tjugo år gamla, märks en tydlig utveckling mot mycket 
mer omfattande och detaljerade analyser. I detta avseende närmar sig bio-
logisk forskning fysiken. Det innebär också att de akademiska forskarna får 
en allt tätare kontakt med industrin, både som beställare av apparatur och 
som idégivare till utveckling av nya instrument och metoder. Samhället har 
ett uttalat behov av att forskningens resultat skall komma till allmän nytta 
och för att underlätta detta ger universiteten särskilt stöd i olika former. Vid 

Den avancerade bildtekniken vid PET-centrum (positronemissionstomografi) används 
inom flera av de forskningsområden där Uppsala universitet tidigt gjorde framsteg 
och i dag är internationellt ledande, bland annat inom cancerforskning, molekylär 
biovetenskap, neurovetenskap och läkemedelsutveckling. Verksamheten vid PET- 
centrum återgick hösten 2010 till Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet  
efter att under flera år bedrivits av företag, senast av GE Healthcare.
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Uppsala universitet har den nuvarande ledningen byggt ut UU Innovation 
för att öka samverkan med näringslivet inom livsvetenskaperna. Under de 
senaste åren har UU Innovation gett ett avgörande stöd till vetenskapsom-
rådet för medicin och farmaci i arbetet med att återföra verksamhet för 
PET-analyser från GE Healthcare till Uppsala universitet. PET är en teknik 
för att avbilda normala och sjukligt förändrade processer i kroppen som får 
en allt större betydelse inom både sjukvård och forskning.

Framtiden

Inför regeringens forskningsproposition 2012 skall universiteten lämna un-
derlag, och vetenskapsområdet för medicin och farmaci håller på med att 
utarbeta planer för de närmaste årens forskning och utbildning. Inom grund-
utbildningen förutses en del förändringar. Den viktigaste beror på införande 
av studieavgifter för utomeuropeiska studenter. Det är främst medicinska 
utbildningar på mastersnivå som berörs, men för att rekrytera tillräckligt 
många studenter till dessa utbildningar fordras en effektiv marknadsföring 
som når potentiella sökande både i Sverige och utomlands. Medicinska fa-
kulteten har tidigare ganska liten erfarenhet av att sälja utbildning. En annan 
utmaning vi står inför är att bereda studerande på läkarlinjen en fullgod 
klinisk utbildning. Med ett ökande antal studenter räcker inte Uppsala läns 
landstings två sjukhus i Uppsala och Enköping till för den verksamhetsför-
lagda utbildningen. Sedan länge har ett samarbete om kandidatundervis-
ning bedrivits med sjukhus i de omgivande landstingen, men detta måste 
förstärkas och dessutom ha en forskningsanknytning. De centra för klinisk 
forskning som etablerats i Eskilstuna, Falun, Gävle och Västerås får därför 
en ännu större betydelse än förut.

Inför propositionen 2012 efterfrågar regeringen universitetens planer för 
att utveckla och profilera sin roll som forskningsaktör regionalt, nationellt 
och internationellt. Eftersom uppbyggnad av framstående forskning tar 
många år, måste medicinska fakultetens planer för de närmaste åren bygga 
på den starka forskning som redan pågår. Det finns många exempel på att 
central planering av forskning har små förutsättningar att lyckas. Undan-
tagen är rent tekniska projekt såsom månfärder. Men även om medicinsk 
forskning inte bör planeras är inte heller motsatsen önskvärd. Vi har helt en-
kelt inte råd att finansiera forskning av hög kvalitet som rör sig i alla möjliga 
riktningar. Det är därför nödvändigt att göra en bedömning av vilka forsk-
ningslinjer som kan ge mest igen för de pengar som satsas. Att låta gissningar 
om framtida genombrott styra forskningsresurserna känns dock osäkrare än 
att med en segelbåt gippa i hård vind.
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Otto Cars, Dan I. Andersson och Andreas Heddini

Mirakelmedicinen

Upptäckten av penicillinet, ”mirakelmedicinen”, har ansetts vara det största 
terapeutiska framsteget i medicinens historia. För oss som vant oss vid anti-
biotika som en självklar tillgång vid behandling av bakteriella infektioner 
kan det vara svårt att sätta sig in i vilken revolution det innebar att plötsligt 
kunna bekämpa infektionssjukdomar med effektiva läkemedel – man får 
ta hjälp av litteraturen eller av dem som fortfarande minns när antibiotika 
gjorde sitt inträde på den medicinska arenan.

När den unge läkaren Charles Fletcher 1941 tillträdde sin första forskar-
tjänst i Oxford fick han i uppdrag att utföra de första kliniska prövningarna 
av penicillin. Ur hans fascinerande beskrivning av detta arbete kan följande 
citat räcka för att ge en bild av den dramatiska förändring som upptäckten 
av penicillinets effekter skulle komma att innebära:

It is difficult to convey the excitement of actually witnessing the amazing 
power of penicillin over infections for which there had previously been no 
effective treatment. I did glimpse the disappearance of the chambers of hor-
rors which seems to be the best way to describe those old septic wards, and 
could see that we should never again have to fear the streptococcus or the 
more deadly staphylococcus. 

Möjligheterna med antibiotikabehandling revolutionerade sjukvården. 
Dessförinnan var bakteriella infektioner som lunginflammation, hjärnhin-
neinflammation och blodförgiftning vanliga orsaker till svår sjukdom och 
för tidig död. Tillgången till effektiv antibiotikabehandling har också varit 
en helt nödvändig förutsättning för utvecklingen av många områden inom 
modern sjukvård, till exempel cellgiftsbehandling vid cancer, större kirur-
giska ingrepp, transplantationer, brännskadevård och vård av för tidigt födda 
barn. Dessa medicinska landvinningar är samtliga hotade av den ökande fö-
rekomsten och spridningen av antibiotikaresistenta bakterier.
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Antibiotikaresistens, Darwin och de osynliga pandemierna

Under de drygt 60 år som vi haft tillgång till antibiotika har resistens ut-
vecklats mot i stort sett alla typer av preparat och hos de flesta arter av 
bakterier. En bakterie kan utveckla resistens mot antibiotika genom spon-
tana kromosomala mutationer som kan uppkomma i samband med varje 
celldelning. Bakterier har en mycket kort generationstid, vissa arter delar sig 
var 20:e minut. Detta ger stora förutsättningar för bakterierna att anpassa sig 
till en föränderlig miljö, till exempel att skaffa sig motståndskraft mot anti-
biotika. Antibiotikaresistens är därför ett perfekt exempel på Darwins teori 
om evolution genom naturlig selektion (ibland också kallat ”survival of the 
fittest”). Hastigheten med vilken resistens utvecklas skiljer sig dock avsevärt 
mellan olika kombinationer av antibiotika och bakterier. En mycket kort tid 
efter att penicillin började användas i stor skala mot stafylokockinfektioner 
i slutet på 1940-talet påvisades penicillinresistenta bakterier och penicillinet 
blev ganska snart overksamt mot dessa bakterier. Sällsynta exempel finns 
fortfarande, där resistens inte uppstått trots omfattande antibiotikaanvänd-
ning. Sålunda kan penicillin fortfarande användas på ett effektivt sätt för att 
behandla halsfluss orsakad av streptokockbakterien och det har hittills inte 
beskrivits ett enda kliniskt exempel på penicillinresistens i denna bakterie. 
orsakerna till dessa skillnader i hastighet och dynamik är komplexa och 
multifaktoriella men forskargrupper vid Uppsala universitet har identifierat 
en av de viktigaste biologiska faktorerna som påverkar hur snabbt resistens 
uppstår och sprids. De flesta resistensmekanismer har visat sig ha en negativ 
effekt (så kallad biologisk kostnad) på bakteriers förmåga att tillväxa och 
spridas och omfattningen av denna biologiska kostnad bestämmer hur bra 
bakterierna överlever och sprider sig mellan människor. Ju högre kostnaden 
är desto mindre sannolikhet är det att de resistenta bakterierna kan föröka 
sig och orsaka infektioner. Ett viktigt forskningsmål är därför att förstå de 
grundläggande mekanismerna som leder till skillnader i biologisk kostnad 
och att tillämpa den kunskapen för att utveckla nya antibiotika och identi-
fiera målmolekyler där kostnaden är som störst och risken för evolution av 
resistens är lägst.

Den biologiska kostnaden av resistens bestämmer också hur snabbt re-
sistens kommer att försvinna om vi reducerar antibiotikakonsumtionen. En 
förhoppning är således att vi ska kunna reducera resistensen genom mins-
kad antibiotikaanvändning. En stor klinisk interventionsstudie initierad av 
Uppsalaforskare och genomförd i kronobergs län visade dock att trots en 
kraftigt minskad förskrivning av antibiotikumet trimetoprim under två år 
(2004–2006) minskade inte resistensen nämnvärt. Anledningarna till detta 
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nedslående resultat är inte helt klarlagda men en bidragande orsak var san-
nolikt att kostnaden för resistensen inte var tillräckligt stor. Uppsalaforsk-
ning har också visat att bakterierna genom olika genetiska mekanismer kan 
reducera den biologiska kostnaden. Dessa så kallade kompensatoriska mu-
tationer gör att bakterien återställer sin överlevnadsförmåga till normalnivå 
med bibehållen resistens. När dessa kompenserade bakterier blivit vanliga 
kommer våra resistensproblem att vara mycket svåra att reversera vilket il-
lustreras av kronobergsstudien. 

Förutom att mutationer i bakteriens kromosom kan leda till resistens 
som sprids till dottercellerna vid varje celldelning kan resistensmekanismen 
också finnas i genetiska element utanför kromosomen. Dessa kan  innehålla 
resistens mot flera olika antibiotika och sprida sig mellan bakterier, till 
 exempel i tarmen eller i miljön. Denna så kallade horisontella spridning av 
resistens är en av förklaringarna till den snabba globala spridningen av viss 
antibiotikaresistens.

Stödet från Uppsala universitet har varit avgörande för framväxten av ReAct som en 
erkänd global aktör inom området antibiotikaresistens.
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I dag ses en oroande utveckling i världen med generellt ökande spridning 
av bakteriestammar som är resistenta mot flera olika antibiotikaklasser och 
därmed mycket svårbehandlade – i vissa fall totalt resistenta mot samtliga 
befintliga antibiotikapreparat. Denna ökning har pågått i det tysta alltsedan 
vi började använda dessa läkemedel. Man kan tala om en långsam pandemi 
som nu börjar få mycket kännbara konsekvenser.

orsaker och konsekvenser

Två huvudfaktorer driver resistensutveckling: antibiotikaanvändning och 
spridning av bakteriestammar mellan människor, miljö och djur.

All användning av antibiotika – även den nödvändiga och korrekta – le-
der till resistensutveckling. Det innebär också att resistens kommer att upp-
stå och spridas så länge vi använder antibiotika. Bristande hygien i samhället 
och på sjukvårdsinrättningar bidrar härtill tillsammans med en mängd akti-
viteter som främjar smittspridning såsom exempelvis handel med livsmed-
el, djur och resande. Att det globala resistensproblemet accelererat under 
senare år beror också på att utvecklingen av antibiotika avstannat under de 
senaste decennierna. Vi kan helt enkelt inte längre stoppa problemet under 
mattan med hjälp av nya och mer kraftfulla antibiotika.

Ett flertal orsaker finns bakom överanvändningen av antibiotika. Dessa 
inkluderar okunskap hos förskrivare och patienter, ekonomiska vinster 
kopplade till förskrivning och försäljning av läkemedel, aggressiv marknads-
föring av läkemedelstillverkare, avsaknad av riktlinjer och regelverk och, 
ännu oftare, bristande implementering av de sistnämnda.

konsekvenserna av den ökade förekomsten av resistenta bakterier blir 
alltmer påtagliga. I flera länder i södra Europa står läkare dagligen inför svårt 
sjuka patienter med infektioner mot vilka inga tillgängliga antibiotika hjäl-
per. Samma situation råder i många andra länder som till exempel kina och 
Indien.

Antibiotikaresistens har, utöver sina uppenbara medicinska och biolo-
giska aspekter, även sociologiska, ekonomiska och ekologiska dimensioner 
som bör tas i beaktande i strategier för att hantera problemet. Resistens mot 
antibiotika bör betraktas ur ett hälsosystemsperspektiv där flera faktorer 
bidrar till både problembilden och de olika strategierna för att handskas 
med detta globala hälsohot.
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Den bristande läkemedelsutvecklingen

En av de största medicinska utmaningarna som läkemedelsindustrin och 
akademisk forskning står inför i dag är utvecklingen av nya antibiotika 
för behandling av bakteriella infektioner. Efter genombrottet för penicil-
lin under andra världskriget och fram till 1970-talet såg vi en remarkabel 
forskningsperiod då många nya klasser av antibiotika introducerades på 
marknaden och ledde till en effektiv, säker och billig behandling av infek-
tionssjukdomar. Tyvärr har denna utveckling kraftigt avstannat och i dag 
finns väldigt få nya klasser av antibiotika tillgängliga för att möta de ökande 
problem med antibiotikaresistenta bakterier. För vissa bakterieslag saknas 
snart behandlingsmöjligheter.

Orsakerna till denna uppbromsning är många men i grunden finns tyd-
liga vetenskapliga problem som vi ännu inte lyckats lösa på ett tillfreds-
ställande sätt. I stort sett alla antibiotika som används kliniskt i dag har 
identifierats genom screeningsmetoder där substanser testats på levande 
bakterier. Tidigare var denna forskning mycket framgångsrik och den lade 
grunden till effektiv behandling av tidigare livshotande bakteriella infek-
tioner. Under dessa gyllene år betraktades behandling av bakteriella infek-
tioner (åtminstone i rikare länder) i mångt och mycket som en teknikalitet 
och inte längre som ett stort hälsoproblem. En konsekvens av detta var 
också att många läkemedelsföretag lämnade antibiotikaforskningen efter-
som problemet med infektioner ansågs löst. Tyvärr ledde den stora och 
ofta onödiga användningen av antibiotika till att antalet resistenta bakterier 
ökade snabbt under senare delen av 1900-talet. Denna utveckling resulte-
rade i att de företag som fortfarande var engagerade i infektionsforskning 
angrep problemet igen beväpnade med nya metoder och idéer om hur man 
bäst ska hitta nya antibiotika. Introduktionen av modern DNA-teknologi 
och sekvensbestämning av hela bakteriegenom, tillsammans med bety-
dande framsteg inom strukturbiologi och molekylär modellering, ändrade 
inriktningen inom såväl företag som akademisk forskning till ett fokus på så 
kallad rationell målbaserad antibiotikautveckling. Tyvärr har denna metod 
hittills misslyckats när det gäller upptäckt av nya antibiotika och drygt 20 
års forskning med detta angreppssätt har inte resulterat i en enda ny klass 
av antibiotika. 

Det har också saknats ekonomiska incitament för läkemedelsindustrin 
att satsa på antibiotika i jämförelse med andra grupper av läkemedel – till 
exempel sådana mot kroniska tillstånd såsom diabetes, högt blodtryck och 
smärta – där vinsterna är mångdubbelt större.
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Trots dessa grundläggande vetenskapliga problem finns anledning till viss 
optimism. Förbättrat och fördjupat samarbete mellan industrin och den aka-
demiska forskningen tillsammans med den politiska och medicinska insik-
ten om problemet med antibiotikaresistens leder förhoppningsvis till ökande 
och mer långsiktiga ekonomiska satsningar inom området. Det senare är av 
stor betydelse eftersom utveckling av nya läkemedel är en mycket kostsam 
process som ofta misslyckas. En annan viktig insikt som ger anledning till 
optimism är att vi lärt av våra misstag och bättre definierat vilka steg som 
är problematiska och hastighetsbegränsande i utvecklingsarbetet. Till exem-
pel måste rationell målbaserad design av antibiotika och testning på levande 
bakterier i provrör och djurmodeller kopplas ihop under hela forsknings-
processen för att optimera den bakteriedödande effekten av en ny substans. 
Detta kräver också att forskare från olika discipliner samverkar bättre och 
att mikrobiologer, strukturbiologer, biokemister, farmakologer och andra 
forskare inleder samarbeten mycket tidigt i utvecklingsarbetet. I detta sam-
manhang har Uppsala universitet framsynt främjat sådan samverkan. Anti-
biotika kan förmodligen doseras så att den totala användningen minskar utan 
att effektiviteten vid behandling minskas. Detta forskningsområde är i dag 
relativt outvecklat och det finns sannolikt möjligheter att avsevärt förbättra 
doseringsmetoderna. Detta kräver dock en bättre grundläggande förståelse 
av sambanden mellan antibiotikados, effekt på bakterier och risken för re-
sistens. Sådan grundforskning bedrivs framgångsrikt vid Uppsala universitet 
men dessutom behövs också ökade satsningar på kliniska behandlingsstudier 
där olika doseringsmodeller testas på ett systematiskt sätt. 

Sveriges strategier mot antibiotikaresistens

Sverige är ett föregångsland vad gäller hantering av resistensproblematiken, 
vilket har lett till att antibiotikaförbrukningen och resistensnivåerna är 
bland de lägsta i världen. Detta är följden av ett målmedvetet och långsiktigt 
arbete där myndigheter, professionella organisationer, sjukvården och vete-
rinärmedicin samverkat. Det stod tidigt klart att en bred samverkan krävs 
för att angripa det komplexa problemet. Strategigruppen för rationell anti-
biotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens (Strama) bildades 1995 
som ett frivilligt nätverk på initiativ av Svenska Läkaresällskapets referens-
grupp för antibiotikafrågor, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. Enighet 
rådde om att alla berörda myndigheter och organisationer måste ta ett ge-
mensamt ansvar för att en enhetlig strategi skulle utvecklas och efterlevas.

Strama fick snabbt en bred förankring – på lokal nivå i form av samarbete 
mellan olika specialiteter och nationellt i form av en samlande organisa-
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tion för experter och huvudmän. Redan inom ett år hade 21 lokala Strama-
grupper bildats. Strama har fungerat som ett samverkansorgan med syfte att 
verka för sektorsövergripande samordning av frågor som rör förutsättningar 
att bevara möjligheten att effektivt använda antibiotika vid bakteriella in-
fektioner hos människor och djur samt att ta initiativ till åtgärder som i 
första hand rör människors hälsa. Denna uppgift stämmer väl överens med 
den inriktning som Strama haft sedan nätverket bildades. I september 2006 
skedde en omorganisation där Strama blev en samverkansgrupp för interdis-
ciplinärt samarbete rörande rationell antibiotikaanvändning. I samband med 
Smittskyddsutredningen 2009–2010 och den följande omorganisationen av 
svenskt smittskydd inlemmades den operativa centrala Strama-funktionen i 
Smittskyddsinstitutets verksamhet. Strama fungerar nu som ett rådgivande 
organ med uppgift att bistå Smittskyddsinstitutet.

Antibiotikaanvändningen har minskat kraftigt i Sverige de senaste tio 
åren. Ungefär 90 procent av alla antibiotikadoser förskrivs i öppen vård, det 

Vid Uppsala universitet bedrivs framgångsrik grundforskning om sambanden mellan 
antibiotikados, effekt på bakterier och risken för resistens.
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vill säga på recept, till enskilda personer. Resterande 10 procent är till över-
vägande del antibiotika som ordineras på sjukhus. Under perioden 1995–
2010 har förskrivningen av antibiotika på recept minskat från 492 till 390 
recept/1000 invånare och år (cirka 20 procent). Mest tydlig är minskningen 
bland de yngsta barnen (0–6 år); här har antalet recept gått ner från 937 till 
542 per 1000 invånare och år (cirka 40 procent).

Tyvärr ses långsamt ökande resistenstrender för vissa bakterier i Sverige, 
både från den öppna och slutna vården. Sverige ligger dock vid internationell 
jämförelse fortfarande lågt i förekomst av resistenta bakterier, förmodligen 
mycket tack vare en relativt restriktiv användning av antibiotika i kombina-
tion med traditionen att förskriva antibiotika med smalt spektrum. Denna 
antibiotikapolicy tycks ha bromsat den snabba resistensutveckling som setts 
i många andra länder, där man nått upp till så höga resistensnivåer hos vissa 
bakteriearter att man för vissa svårt sjuka patienter inte har några läkemedel 
kvar i arsenalen.

Escherichia coli (E. coli) är en vanlig bakterie som orsakar infektion hos människa, 
till exempel urinvägsinfektion.
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Internationellt arbete – och utvecklingen av ReAct – 
Action on Antibiotic Resistance

Sverige har haft stark påverkan på det politiska och professionella arbe-
tet mot antibiotikaresistens inom EU. Såväl EU-kommissionen, Europeis-
ka smittskyddsmyndigheten liksom flertalet medlemsländer har visat ett 
starkt engagemang för frågan. Däremot har Världshälsoorganisationen inte 
visat det ledarskap för det globala resistensproblemet som många har för-
väntat sig. Detta var ett huvudskäl till att diskussioner togs upp i början av 
2000-talet mellan Strama, Dag Hammarskjölds minnesfond i Uppsala och 
avdelningen för internationell hälsa vid karolinska institutet om att bilda ett 
internationellt nätverk. Ett första möte hölls 2004 och året efter samlades 
ett sextiotal personer från hela världen för att diskutera globala strategier 
för att hantera ett snabbt växande hälsohot. Detta möte ledde fram till bil-
dandet av ReAct – Action on Antibiotic Resistance (www.reactgroup.org), 
ett internationellt nätverk som leds från Uppsala universitet med stöd från 
Sida, universitetet och Socialdepartementet.

Det är nu uppenbart att den helhetssyn på antibiotikaresistensproble-
met som ReAct representerar röner ett allt större intresse. ReAct arbetar 
på många plan för att synliggöra antibiotikaresistensproblemet och för att 
katalysera aktivitet globalt och regionalt. Särskilt riktar sig ReAct till låg- 
och medelinkomstländer. Förutom samarbete med internationella hälsoak-
törer arbetar ReAct för närvarande lokalt i Latinamerika, Afrika och Asien. 
Det regionala arbetet präglas av samarbete med existerande aktörer såsom 
politiska och akademiska institutioner, hälso- och sociala nätverk samt så 
kallade Non-Governmental Organizations (NGOs). Ett organiserat nät-
verk som bland andra samarbetar med Pan-American Health Organization 
(PAHO) har etablerats i Latinamerika.

ReAct har dessutom genom samarbete med europeiska smittskyddsmyn-
digheten ECDC och det europeiska läkemedelsverket EMA drivit frågan om 
den kritiska bristen på nya antibiotika och var en av huvudorganisatörerna 
bakom den konferens som Sverige anordnade under sitt EU-ordförandeskap 
2009 – Innovative Incentives for Effective Antibacterials. Denna konferens 
satte för första gången antibiotikaresistens som ett allvarligt globalt hot och 
behovet av nya antibiotika högt på den europeiska politiska dagordningen. 
Med stöd från regeringen och Socialdepartementet anordnade ReAct/Upp-
sala universitet en världskonferens i Uppsala i september 2010, The Glo-
bal Need for Effective Antibiotics – Moving Towards Concerted Action. Syftet 
var att fördjupa diskussionerna från EU-mötet 2009, att skapa förståelse för 
antibiotikaresistensfrågans globala dimensioner och för att stimulera fort-
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satt arbete bland aktiva aktörer inom området. konferensen resulterade i 
stora framsteg inom alla de områden som diskuterades: prioriteringsgrund 
för utvecklandet av nya antibiotika, ny affärsmodell för att stimulera forsk-
ning och utveckling av nya antibiotika, behovet av ny och snabb diagnostik 
inom området samt hur vi kan vidmakthålla effektiviteten av redan existe-
rande antibiotika så länge som möjligt.

ReAct har också spelat en nyckelroll vad gäller att åter få upp frågan på 
WHo:s dagordning och har koordinerat arbetet med att för WHo:s räkning 
ta fram en global plan för bland annat rationell antibiotikaanvändning. Te-
mat för världshälsodagen 2011 var just antimikrobiell resistens där antibio-
tikaresistens stod högt på dagordningen och där ReActs arbete och bidrag 
uppmärksammades.

I Thailand och Ghana har ReAct stött arbetet med att utveckla natio-
nella strategier för antibiotikaresistens och detta har på flera sätt varit ba-
serat på svenska erfarenheter inom Strama och från Akademiska sjukhuset 
i Uppsala. Trots att hälsosystemen i Thailand och Ghana skiljer sig mycket 
från hur sjukvården i Sverige är organiserad har man förmått anpassa och 
kontextualisera principerna till lokala omständigheter. kontakterna med 

Resistens hos klebsiellabakterier mot vissa bredspektrumantibiotika (så kallade 
”tredje generationens cefalosporiner”) 2009. Källa: EARS-Net Database.
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Thailand har även utmynnat i ett samarbetsavtal (ett så kallat ”Memoran-
dum of Understanding”, MoU) mellan Uppsala universitet och Chulalong-
korn University i Bangkok.

kopplingen till och stödet från Uppsala universitet har varit avgörande 
för framväxten av ReAct som en erkänd global aktör inom området. 

Framtiden

Antibiotikaresistens kommer inte att försvinna. Vi kommer under de kom-
mande decennierna vara tvungna att lära oss hantera resistenta infektio-
ner och arbeta för att begränsa och bromsa resistensutvecklingen. Det finns 
också goda exempel, bland annat från Sverige, som visar att det går att vända 
negativa trender. Strategier för att hantera antibiotikaresistens måste ta som 
utgångspunkt de specifika orsaker som föreligger lokalt, det vill säga i ett 
visst land, på ett visst sjukhus eller en särskild vårdavdelning; det finns ingen 
universalmodell som kan användas överallt. Dock kan man applicera princi-
per som är av mer allmängiltig karaktär:

• Minska onödig antibiotikaanvändning
• Förebygga infektioner och förhindra spridning
• Utveckla nya klasser av antibiotika och nya diagnostiska hjälpmedel 

För att nå framgång med det internationella arbetet mot antibiotikaresistens 
krävs ett ökat engagemang för att stötta och utveckla arbetet globalt. Sveri-
ges expertis och goda internationella rykte inom området öppnar för en rad 
möjligheter till bilaterala samarbeten och aktörssamverkan. Detta innefat-
tar utbyte, forskning och utbildning mellan utländska parter och svenska 
myndigheter, universitet och högskolor, landsting, apotek och kommersiella 
företag. Ett exempel är den möjlighet som öppnats för ett bredare svensk-
kinesiskt samarbete inom detta område. Genom ett starkt engagemang från 
WHo kina och experter från Sverige och kina har en plan arbetats fram 
som utmynnade i ett svenskt-kinesiskt ministermöte omkring antibiotika-
resistensfrågan i slutet av april 2009.

Sverige och Uppsala universitet har god kunskap och erfarenhet på 
många områden inom det globala hälsoarbetet och har både ett moraliskt 
ansvar för och ett egenintresse i att det verkas för en förbättrad hälsa globalt. 
I skyddet mot spridning av smittsamma sjukdomar är världens länder ömse-
sidigt beroende av varandra.
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Humaniora och samhällsvetenskap 
Rektors visioner i praktiken 

Margaretha Fahlgren

Den 22 september 2006 höll Anders Hallberg sitt installationstal i Uppsala 
universitets aula. Nyfikenheten var naturligtvis stor på vad den nye rektorn 
hade att säga om universitetets verksamhet och hans visioner inför framti-
den. Nu när Anders Hallbergs tid som rektor går mot sitt slut är det intres-
sant att se hur den färdriktning som angavs i talet visat sig i verksamheten. 
Hur har vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap utveck-
lats och förändrats under rektor Anders Hallbergs ledning? Jag kommer att 
ta fasta på några nyckelord i installationstalet och visa vilken konkret bety-
delse de haft för vetenskapsområdet.

”För mig är kvalitet ett kärnvärde”

Att Uppsala universitet ska bedriva forskning och utbildning av hög kvalitet 
är en grundbult i talet. Vad innebär kvalitetsarbete i praktiken och hur har 
det utformats inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området? 

om vi först ser på grundutbildningen arbetar fakultetsnämnderna för 
att skapa nya program och kurser som är attraktiva för studenterna. Under 
de senaste åren har studenterna efterfrågat fler sammanhållna programut-
bildningar. kulturentreprenörsprogrammet och historikerprogrammet är 
två helt nya utbildningsprogram som har startats inom historisk-filosofiska 
fakulteten. De är också exempel på samarbete över fakultets- och ämnes-
gränser. Vid den teologiska fakulteten, som ett resultat av Bolognaproces-
sen, ersattes den fyraåriga yrkesinriktade teologie kandidatexamen med en 
generell kandidatexamen om tre år. Det är en utmaning att fortsatt ge en 
utbildning med stark yrkesrelevans.

Juridiska fakulteten införde från januari 2010 antagning både vår och 
höst och ökade därmed antalet studenter från 330 till 500 per år. Expan-
sionen har medfört att nya lärare rekryterats och fler kompetenser finns 
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nu representerade vid fakulteten, något som ökat möjligheten att bredda 
kursutbudet för studenterna. Fakultetsnämnden har som uttalat mål att ge 
landets bästa juristutbildning. Grunden för utbildningen är problembaserad 
undervisning med tydliga krav på studentaktivitet. Modellen har varit fram-
gångsrik och vidareutvecklas kontinuerligt. Språkvetenskapliga fakulteten 
har sjösatt ett gemensamt språkvetarprogram som blivit mycket populärt 
och lockat många sökande. Ett av flera inslag som bidragit till den höga 
attraktiviteten är det framgångsrika arbete med arbetslivsanknytning som 
präglar utbildningen. Samhällsvetenskapliga fakulteten har startat socio-
nomprogrammet, samhällsplaneringsprogrammet och dietistprogrammet. 
Den samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden har dessutom tagit initiativ 
till en satsning, betecknad ”laborativ samhällsvetenskap”, för att införa un-
dervisningsformer med stora inslag av färdighetsträning. Vidare har fakul-
tetens kvalitetsgrupp intervjuat studierektorerna för att se vilken tid de har 
för pedagogiskt ledarskap. Att en studierektor kan verka som pedagogisk le-
dare är en förutsättning för utbildningens kvalitet. Inom samtliga fakulteter 
träffas studierektorerna regelbundet tillsammans med fakultetens utbild-
ningsledare för att diskutera aktuella frågor. även inom vetenskapsområdet 
har studierektorerna haft möten för att utveckla fakultetsövergripande kur-
ser. Värdet av att mötas, utbyta erfarenheter och utveckla nya samarbeten 
kan inte överskattas. På så vis tar nya masterprogram form och här har vårt 
vetenskapsområde, med sin stora bredd, en möjlighet att utveckla fler pro-
gram som är unika i landet. Att ett ökande antal program ges på engelska 
öppnar möjligheter att attrahera fler utländska studenter.

Vetenskapsområdet svarar således väl upp mot de intentioner rektor ut-
tryckte i sitt tal. Men det sker inte utan stora ansträngningar. Ersättnings-
nivån per student har gradvis urholkats och det har blivit allt svårare att 
upprätthålla önskvärt antal undervisningstimmar. 

områdesnämndens målsättning att ge tio timmars lärarledd undervis-
ning per vecka är inte uppfylld. om det ska vara möjligt att på sikt ge un-
dervisning i ett stort antal språk och att utveckla nya pedagogiska metoder 
krävs en högre ersättning. För vetenskapsområdet är detta en avgörande 
framtidsfråga och den förs också fram med kraft från universitetet till re-
geringen. Rektor har i januari 2011 tillsatt en arbetsgrupp som ska se över 
resursfördelningen inom universitetet. Tilldelningen till grundutbildningen 
bör granskas och förhoppningsvis kan detta gagna det humanistisk-sam-
hällsvetenskapliga området. Det medvetna kvalitetsarbetet och hängivna 
insatser från många lärare har hittills säkrat en hög kvalitet inom områdets 
grundutbildning men den oroande frågan är hur länge detta är hållbart utan 
ökade resurser.
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Inom forskarutbildningen har doktorandernas villkor förbättrats genom 
införandet av doktorandtjänst efter ett års studier. Regler och riktlinjer har 
tydliggjorts; bland annat har Samhällsvetenskapliga fakulteten samman-
ställt en handbok för utbildning på forskarnivå. Teologiska fakulteten har 
arbetat för att skapa större forskarutbildningsmiljöer och startat forskarsko-
lor inom tio ämnen i samarbete med Lunds och Linköpings universitet men 
även med tre högskolor i Norge. även de språkvetenskapliga och historisk-
filosofiska fakulteterna har inlett samarbete på nationell nivå för att stärka 
små forskningsmiljöer. Samhällsvetenskapliga fakulteten har genomfört en 
forskarskola där 25 gymnasielärare utbildats till licentiater i geografi inom 
ramen för lärarlyftet. 

Campus Engelska parken. Här finns institutioner inom teologi, humaniora och 
samhällsvetenskap samt The Svedberg-laboratoriet. Inom området finns även Karin 
Boye-biblioteket.



90

det gOda universitetet

Verksamheten inom Forum for Advanced Studies in Arts, Languages 
and Theology (SALT) i Engelska parken och Forum för fred säkerhet och 
rättvisa vid Gamla Torget har med stöd av fakultets- och områdesnämn-
der spelat en viktig roll som kontaktyta, särskilt för doktorander och yngre 
forskare. Inbjudna internationella föreläsare har mött doktorander, tagit del 
av deras arbete och i informella seminarier diskuterat forskningsprojekten. 
Åter skönjs värdet av möten, här mellan seniora, etablerade forskare och 
dem som nyligen inlett en forskarbana. Vetenskapsområdet vill aktivt bidra 
till möten och samverkan för att skapa en dynamisk utbildning både på 
grund- och forskarutbildningsnivå och därmed även hög kvalitet.

”Vi ska låta vetenskaperna mötas och utvecklas 
tillsammans”
Under våren 2009 diskuterade dekangruppen vetenskapsområdets roll. 
Grunden för de mål och strategier som utarbetades och antogs av områdes-
nämnden är att vetenskapsområdet ska verka för att utveckla fakultetsöver-
gripande samarbete. områdets främsta styrka är de många och framgångs-
rika disciplinerna men det behövdes incitament för att utveckla samarbeten. 
områdesnämnden har därför stött och uppmuntrat tvärvetenskapliga forsk-
ningssamarbeten. 

Att vetenskapsområdet har stora möjligheter till framgång visades inte 
minst av hur väl vi lyckades med våra ansökningar om regeringens stra-
tegiska forskningsmedel. Det fanns inte många öppningar för humaniora 
och samhällsvetenskap, men av de tre som gavs, lyckades området ta hem 
samtliga. Således startade Centrum för Rysslandsstudier i januari 2010 där 
ett fyrtiotal forskare samverkar. Med medel från Forskningsrådet för arbetsliv 
och socialvetenskap (FAS) inrättades Centrum för arbetsmarknadsforskning 
vid Nationalekonomiska institutionen. I samarbete med det teknisk-natur-
vetenskapliga vetenskapsområdet startades forskningsprogrammet ”Säker-
het och beredskap” med universitetet i Karlstad och Försvarshögskolan som 
partners. 

Samarbete mellan teologiska och juridiska fakulteten resulterade i fram-
gång för en ansökan om ett Centre of excellence för studiet av religionens 
samhällsrelevans. Vetenskapsrådet tilldelade universitetet Linné-stöd för 
programmet The Impact of Religion: Challenges for Society. ”Law and De-
mocracy”. Programmet löper på tio år (2008–2017) och ger unika möjligheter 
att utveckla tvärvetenskaplig forskning över ämnes- och fakultetsgränser. 
En förutsättning för framgångsrik tvärvetenskaplig forskning är den djupa 
disciplinkunskap som finns inom vetenskapsområdet och som krävs för att 
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kunna utveckla och fördjupa forskningsfrågor som kan bidra till ny kunskap 
inom stora och viktiga områden. Här kan området spela en central roll. 
I forskningspolitiken talas ofta om vetenskapens nytta. Forskningens mål 
tycks anses vara att förse samhället med resultat som direkt kan omsättas i 
samhällsplanering och vara till ekonomisk nytta. Detta snäva synsätt förbi-
ser att mycken forskning, särskilt inom humaniora och samhällsvetenskap, 
är oundgänglig för att förstå historiska, kulturella och samhälleliga förlopp. 
Utan sådana kunskaper går det över huvud taget inte att få grepp om de 
snabba förändringar och den tekniska utveckling som präglar dagens sam-
hälle. Forskningen inom vårt vetenskapsområde behövs därför i satsningar 

Studenter vid entrén till Gamla Chemicum, Engelska parken, som i dag inrymmer 
lokaler för arkeologi och antik historia, filosofi, konstvetenskap och musikvetenskap.
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som framförallt kan tyckas vara naturvetenskapliga eller medicinska. Det 
gäller områden som energi, klimatförändringar, naturkatastrofer, åldrande 
och hälsa, för att nämna några viktiga framtidsfrågor. Forskare från områ-
det för humaniora och samhällsvetenskap deltar också i forskningsprogram 
inom de andra vetenskapsområdena och det samarbetet kommer säkert att 
både öka och fördjupas.

Inom Historisk-filosofiska fakulteten erhöll Centrum för genusvetenskap 
2007 medel från Vetenskapsrådet för ett femårigt excellensprogram, vars 
syfte är att närma kulturvetenskaper och naturvetenskap med genus i fokus, 
ett pionjärprojekt. 

För att åstadkomma nya satsningar har fakultetsnämnderna gjort om-
prioriteringar. Språkvetenskapliga fakulteten har skapat en gemensam 
forskningsprofil för fakulteten benämnd ”Språk och åldrande”. En kart-
läggning av pågående forskning inom området genomförs och en profes-
sor ska rekryteras. Samarbetet kommer att omfatta såväl andra fakulteter 
inom vetenskapsområdet som Medicinska fakulteten. Juridiska fakultets-
nämnden har givit särskilt stöd till två områden – ett i gränslandet mellan 
folkrätt och straffrätt och ett inom internationell företagsbeskattning – 
genom att tillsätta professorer. Under hösten 2009 inrättades ett Centrum 
för polisforskning vid fakulteten med samarbete mellan rättsvetare, fö-
retags- och nationalekonomer. Samhällsvetenskapliga fakulteten har gjort 
strategiska satsningar på Forum för fred, demokrati och rättvisa och ett 
centrum för Business History. Inom Historisk-filosofiska fakulteten satsas 
medel på att tidigarelägga utlysningar av professurer för att säkra en fram-
tida stark forskningskompetens inom flera områden, bland andra retorik 
och genusvetenskap. Samarbete med Centrum för biologisk mångfald vid 
SLU har också initierats med forskningsprofilen ”World Historical Ecolo-
gical Network”.

Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet är med sina 
många discipliner och sin unika bredd ledande i landet. Det kommer till 
synes i hur väl forskarna lyckas att attrahera externa medel från stora fi-
nansiärer som Vetenskapsrådet och Riksbankens jubileumsfond. De senaste 
åren har området legat i topp och ökat sin externa forskningsfinansiering 
med över tio procent. Utvecklingen är mycket glädjande och visar att fors-
karna inom området är de bästa i landet. Den utvärdering, kvalitet och 
förnyelse (KoF07), som Anders Hallberg genomförde 2007 visade också att 
flera av forskningsmiljöerna inom området är av internationell och nationell 
toppklass. Resultatet av utvärderingen föranledde fakultetsnämnderna att 
fördela medel till framgångsrika miljöer; bland annat utlyste den samhälls-
vetenskapliga fakulteten tolv biträdande lektorat.
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Vetenskaperna har således mötts och utvecklats inom vetenskapsområ-
det under de senaste åren, helt i den anda som präglade rektors installations-
tal. Det finns stora möjligheter för ett redan framgångsrikt vetenskapsom-
råde att ytterligare stärka sin ställning framöver. 

”Uppsala universitet har sedan begynnelsen präglats av 
sin internationella närvaro och utblick”
I mål och strategier för Uppsala universitet står det att universitetet genom 
att utveckla ny kunskap ska verka för en bättre värld. Det är avgörande 
för all verksamhet inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskaps-
området att relatera till omvärlden och att se att utbildning och forskning 
bidrar till att skapa en bättre tillvaro. Många discipliner inom området har 
en global utblick, och det är för området i dess helhet viktigt att samordna 
forskning och undervisningsprogram som berör olika delar av världen. Det 
har konkret inneburit att samla forskare inom området och ge möjlighet 
för former som kan utveckla verksamheten. Arbetet med områdets inter-
nationalisering ansvarar ställföreträdande vicerektor Sven-Erik Brodd för. 
Under hans ledning har en styrgrupp för Kinastudier konstituerats, Forum 
för Tysklandsstudier inrättats och Forum för Latinamerikastudier startats. 
Det har varit glädjande med intresset som visats från ländernas ambassader; 
när Forum för Latinamerikastudier invigdes hösten 2010 var samtliga am-
bassadörer från kontinentens länder närvarande. Under våren 2011 inleddes 
arbetet med att samla forskare som arbetar inom området Sydostasien.

En av vetenskapsområdets främsta uppgifter är att förse verksamheten 
med redskap för att utveckla samarbeten och när det gäller internationalise-
ring har arbetet gett mycket goda resultat och kommer att stärka områdets 
plats i omvärlden.

”Vårt mål är självklart att ha ett jämställt universitet”

Att nå målet ett jämställt universitet präglar arbetet inom vetenskapsom-
rådet. I områdesnämnden diskuterades 2009 initiativ som tagits vid andra 
universitet för att säkra jämställdhet och medvetenhet om jämställdhets-
frågor, särskilt inom grundutbildningen. En arbetsgrupp tillsattes som arbe-
tade med ”genuscertifiering”. Gruppen lade fram en rapport och förordade 
ytterligare diskussion av formerna för arbetet, vilket fyra av fem fakultets-
nämnder tillstyrkte i sina remissvar. Gruppens rapport gav upphov till de-
batt både inom och utom universitetet. områdesnämnden valde att inte 
fortsätta med diskussioner om certifiering utan att ge stöd till ett treårigt 
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uppdrag för en lärare att på 25 procent arbeta med jämställdhetsfrågor inom 
området samt öronmärka medel för jämställdhetssatsningar. 

Den kollegiala diskussionen kring sätt att bedriva jämställdhetsarbete 
var viktig och behöver fortsatt föras. Andelen kvinnliga professorer har 
minskat under senare år vilket är oroande. Studier har också visat att rege-
ringens excellenssatsningar missgynnat kvinnor. Det är därför avgörande att 
vetenskapsområdet och fakulteterna fortsätter och fördjupar jämställdhets- 
och lika villkors-arbetet.

”Universitetet är ändamålsenligt organiserat”

Autonomireformen innebär nya möjligheter för universiteten att själva be-
stämma över sin organisation. Under hösten 2010 fördes diskussioner om 
hur Uppsala universitet ska organiseras i framtiden. För det humanistisk-
samhällsvetenskapliga området är rektors ord från 2006 fortsatt styrande. 
organisationen ska tjäna verksamhetens ändamål och skapa förutsättningar 
för att bedriva förstklassig utbildning och forskning. I dag är fakulteterna 
ansvariga för utbildnings- och forskningsfrågor och bildar ett vetenskapsom-
råde som kan beskrivas som ett slags konfederation, vilken ska verka såväl 
för att stärka de enskilda fakulteterna som området i stort. Vetenskaps-
området ansvarar för resursfördelning, lokaler, bibliotek och intendentur. 
Ansvarsfördelningen mellan fakulteterna och vetenskapsområdet har säkrat 
verksamhetsnära beslut på fakultetsnämndsnivå med god studentrepresen-
tation och övergripande arbete på områdesnivå som gjort det möjligt att 
genomföra stora förändringsarbeten inom fakulteterna. Således omstruktu-
rerades språkvetenskapliga fakulteten för att kunna få en hållbar utveckling 
framöver. Samhällsvetenskapliga fakulteten har under senare år gjort bety-
dande förändringar med institutionsombildningar.

Den största organisationsförändringen är att Fakulteten för utbildnings-
vetenskaper från 1 januari 2011 åter ingår i vetenskapsområdet. Fakulteten 
gavs en särställning 2003 och dess dekanus ingick i universitetsledningen. 
Under fakultetens etableringsfas var detta en klok ordning men i dag väl-
komnar vetenskapsområdet fakulteten tillbaka för att utveckla undervis-
nings- och forskningssamarbeten. En ny institution har bildats vid fakulte-
ten där även den tidigare samhällsvetenskapliga institutionen för pedagogik 
ingår.

De senaste åren har således betydande förändringar skett inom veten-
skapsområdet för att utveckla en ändamålsenlig organisation med stark kol-
legial styrning. Fakultetsnämnden är för områdets medarbetare den instans 
som garanterar kollegialitet och verksamhetsnära beslutsfattande. Att fa-
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kultetsnämnden framgent får behålla en stark konstitutionell ställning är 
förutsättningen för fortsatt framgångsrik verksamhet.

”Ett universitet blir ett universitet först i kraft  
av sin helhet”
Ett universitet består av många delar men blir ett universitet i kraft av sin 
helhet. Det är ett tänkvärt budskap som rektor Anders Hallberg förmed-
lade i sitt installationstal. I det här bidraget har området för humaniora och 
samhällsvetenskap stått i fokus. Men vetenskapsområdet ingår i en helhet 
tillsammans med de andra vetenskapsområdena. Vi är olika: det humanis-

Campus Blåsenhus. Fakulteten för utbildningsvetenskaper ingår sedan 2011 i veten-
skapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.
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tisk-samhällsvetenskapliga området har nästan två tredjedelar av alla stu-
denter medan de andra vetenskapsområdena har större forskningsprogram 
och infrastruktur. Vårt sätt att organisera oss skiljer sig därför. Men det är 
tillsammans som vi utgör Uppsala universitet, det universitet som i dag 
framstår som landets mest kompletta. Vi behöver stärka vår samhörighet 
över vetenskapsområdesgränserna. Många lovande samarbeten har inletts 
som kommer att utvecklas de närmaste åren. Studenterna ska kunna röra 
sig över fakultets- och områdesgränser och utnyttja universitetets bredd så 
att de som alumner från Uppsala universitet kan säga att de här har fått en 
utbildning som gör skillnad. Vi behöver som universitet ytterligare befästa 
och utveckla våra relationer med det omgivande samhället och förmedla 
våra forskningsresultat. I allt detta har vetenskapsområdet för humaniora 
och samhällsvetenskap en betydande roll som det område vilket kanske 
bäst speglar Anders Hallbergs motto för universitetets verksamhet: en tradi-
tion av förnyelse.
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Rektor Hallberg och fredsforskningen vid 
Uppsala universitet 2006–2011 
Peter Wallensteen

Tre situationer

En universitetsrektor måste tänka strategiskt för att söka förverkliga sin vi-
sion av hur universitetet ska utvecklas. Samtidigt har de enskilda institutio-
nerna egna målsättningar och värjer sig ofta mot att bli styrda. Många gånger 
kan dock intressen sammanfalla. I ett sådant läge kan beslut på central nivå 
vara av direkt betydelse för ett ämnes eller forskningsområdes utveckling. 
För freds- och konfliktforskningen vid Uppsala universitet finns tre tillfällen 
då rektorsbeslut varit avgörande för framtiden. Det kan vara värdefullt att 
påminna om dem.

Rektor Torgny Segerstedt agerade kring 1970 för att universitetets inter-
nationella satsningar också skulle omfatta ett engagemang för den spirande 
fredsforskningen. Han tog själv plats i styrelsen för det seminarium som 
föregick den nuvarande institutionen. Tack vare Segerstedt kunde en första 
tjänst som forskarassistent (i dag närmast biträdande lektor) i fredsforskning 
inrättas 1971. Beslutet väckte uppmärksamhet och kom att ge ett långsik-
tigt resultat. Under de följande åren utvecklade fredsforskningsmiljön både 
grundkurser och forskningsprojekt med extern finansiering. 

Ett andra tillfälle inträffade under rektor Martin H:son Holmdahls tid i 
början av 1980-talet. En omfattande diskussion utbröt om var den av Riks-
dagen inrättade Dag Hammarskjöldprofessuren i fredsforskning skulle pla-
ceras och hur den skulle definieras. Med starkt stöd från rektor Holmdahl 
kunde efter en tid en självständig institution med inriktning på forskning 
om krigsorsaker och konfliktlösning skapas inom Samhällsvetenskapliga fa-
kulteten vid Uppsala universitet. 

Den tredje situationen uppstod i mitten av 00-talet. Rektor Anders Hall-
berg tog då ett djärvt initiativ och bjöd in till internationell utvärdering 
av all forskning vid universitetet (KoF07). Utvärderingen visade fredsforsk-
ningsinstitutionen som en nationellt och internationellt uppmärksammad 
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miljö med god forskning, utbildning och samhällskontakt. Särskilt betona-
des institutionens kartläggning av världens konflikter, konfliktdataprogram-
met (Uppsala Conflict Data Program, UCDP). Det beskrevs som ett möjligt 
”flaggskepp” för universitetets forskning. Baserat på utvärderingens resultat 
tog rektor Hallberg ett nytt grepp och utpekade “fred, säkerhet och demo-
krati” som ett av universitetets styrke- och profilområden. Konkret innebar 
det att Samhällsvetenskapliga fakulteten kunde inrätta ett nytt biträdande 
lektorat vid institutionen och att konfliktdataprogrammet fick reguljärt 
stöd.

Från 2009 kunde således all tillgänglig forskningsenergi inom konflikt-
dataprogrammet användas för fördjupning av själva forskningen. Det har 
därmed blivit en allt viktigare tillgång för såväl det globala forskarsamhället 
som media, folkliga rörelser och utrikestjänster världen över. År 2010 gjorde 
universitetet dessutom hela databasen tillgänglig som en gratis I-phoneapp-
likation – ett innovativt initiativ som väckt gensvar.

Artikelförfattaren Peter Wallensteen, Kofi Annan, Jan Eliasson och Anna Kläppe, 
Utrikespolitiska föreningen, vid panelsamtal i universitetsaulan den 25 maj 2007.
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Stark ställning

Fredsforskningen vid Uppsala universitet befann sig redan vid Anders Hall-
bergs tillträde som rektor i en dynamisk fas. Den markering som gjordes 
genom utvärderingen (KoF07) uppmuntrade till nya ansträngningar. De gav 
också resultat. Bibliografiska mått visar att fredsforskningen nu tillhör de 
mest citerade samhällsvetenskaperna vid Uppsala universitet och har en 
mycket stark ställning internationellt när det gäller studier av väpnad kon-
flikt.

Institutionens forskning har koncentrerats kring konfliktorsaker, skäl 
till olika typer av våldsanvändning, fredsprocesser, medling, förhandlingar 
och skapande av varaktig fred. Denna väcker ständigt intresse inom den för 
området viktigaste internationella organisationen, International Studies As-
sociation (ISA). Vid dess årskonferenser, vanligen med över 5 000 deltagare, 
har antalet presentationer av forskare från Uppsala-institutionen ofta varit 
fler än från många ledande amerikanska universitet och hållit mycket hög 
klass. De unga företrädarna för Uppsala universitet återfinns i paneler, run-
dabordssamtal, forskningsgrupper och i beslutande församlingar såväl inom 
ISA som inom andra internationella organisationer. Uppsalaforskarna ingår 
även i redaktionerna för viktiga vetenskapliga tidskrifter. Allt detta leder 
till att forskningsmiljön i Uppsala väcker nyfikenhet också vad gäller utbild-
ningens och forskningens organisation.

Under sin rektorstid har Anders Hallberg betonat vikten av universite-
tets samverkan med det omgivande samhället, vilket till exempel framgår 
av konsistoriets särskilda riktlinjer från september 2009. Fredsforsknings-
institutionen har en tradition på detta område. Ett exempel är svenska ut-
rikesdepartementets satsning för att reformera FN:s användning av sank-
tioner, ett arbete som i början av 00-talet lades ut som ett uppdrag till 
institutionen. Detta internationella projekt hade över 100 deltagare och 
resulterade i en rad konkreta förslag varav en hel del snabbt verkställdes. 
Projektet medförde också att institutionen fått direkta uppdrag från FN:s 
särskilda medlingsenhet. Institutionens internationella konferens om med-
ling i Uppsala i juni 2010 samlade både praktiker (till exempel två tidigare 
svenska utrikesministrar, diplomater från FN-systemet och ledande stater) 
och ett antal unga framstående forskare inom området. konferensrapporten 
har i sin tur stimulerat till ny forskning.

Rektor Hallbergs engagemang och institutionens ställning har gjort det 
möjligt att kunna bjuda in särskilda personligheter till Uppsala. Ett minnes-
värt inslag är Linnéjubileet 2007, då FN:s ganska nyligen avgångne general-
sekreterare Kofi Annan utsågs till hedersdoktor. Ambassadören, före detta 
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utrikesministern och ordföranden i FN:s generalförsamling, Jan Eliasson, 
kunde också knytas till institutionen som gästprofessor och hedersdoktor.

kronprinsessan Victoria har ett starkt intresse för internationella frågor 
och inte minst fredlig konfliktlösning. Det var naturligt för henne att stu-
dera vid institutionen. Hon har också deltagit i en rad särskilda seminarier 
vid Uppsala universitet. Ett exempel är 60-årsminnet av mordet på hennes 
fars gudfar, medlaren Folke Bernadotte, 2008. Det ingick i hennes kurs-
arbete att i anslutning till seminariet intervjua Finlands tidigare president 
Martti Ahtisaari om hans internationella medlingsarbete. I juni 2009 fick 
Kronprinsessan ut sin filosofie kandidatexamen med freds- och konflikt-
forskning som huvudämne. Rektor Hallberg ledde en särskild ceremoni för 
att uppmärksamma detta.

Internationell utbildning

Allt sedan starten har institutionen fäst stort avseende vid sin grundutbild-
ning och dess kvalitet. Det har skapat en anda, där studenter uppmärk-
sammas av lärare och forskare och verkligen ses som framtida resurser. De 
förändringar som följt med Bolognaprocessen och nya masterprogram har 
inneburit en serie nya utmaningar. En av de största är de avgifter som införs 
för studenter från länder utanför EU från och med höstterminen 2011. Sti-
pendiering har blivit en central fråga. 

Universitetsledningen och institutionen engagerade sig starkt under vå-
ren 2011 för att få ett Rotary Peace Center till Uppsala universitet, något 
som kröntes med framång och nu medför viktiga stipendiemöjligheter. Ett 
långsiktigt avtal med ett institut, ACCoRD, i Durban, Sydafrika, kan ses i 
samma ljus. Institutionen har också beretts möjlighet att återuppta de in-
ternationella kurser som tidigare Bits och sedan Sida finansierat sedan 1988. 
Efter ett par års uppehåll för utvärdering och en omfattande anbudsprocess 
erbjöds institutionen ett nytt kontrakt i februari 2011. 

En kontinuerlig internationell närvaro på institutionen av personer som 
tillför hög kvalitet är stimulerande både för undervisning och forskning. 
Den uppskattning som visas innehavarna av den särskilda Claude Ake-pro-
fessuren för gästforskare från universitet i Afrika är ett uttryck för detta.

Fortsatt dialog

Institutionens framtid avgörs av dagens yngre docenter och doktorer, av vil-
ka en påfallande stor andel är kvinnor. De program som i dag formar verk-
samheten kommer säkert att bestå och vidareutvecklas. Ett stort nytt anslag 
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från Riksbankens jubileumsfond ger möjlighet att undersöka förutsättning-
arna för varaktig fred i det ekonomiskt allt mer väsentliga Östasien. Det är 
ett exempel på ett projekt som kan resultera i nya och oväntade iakttagelser. 

Teknologi och politiska reformer kommer att skapa nya förhållanden 
för universitetens forskning, utbildning och samverkan med samhället. En 
fortsatt förtroendefull dialog mellan institutionens företrädare och univer-
sitetets rektor lägger en god grund för att möta dessa utmaningar på samma 
konstruktiva sätt som skett under Anders Hallbergs tid som rektor.

Kronprinsessan Victoria tar examen vid Uppsala universitet. Rektor Anders Hallberg 
överlämnar examensbeviset den 8 juni 2009.
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Samhällsvetenskaperna i dag och i morgon 
kan samhällskritik vara nyttig? 

Lars Magnusson

Samhällsvetenskapernas syfte är att försöka förstå och analysera det mänsk-
liga samhällets tillstånd och utveckling. Det innebär att sådana vetenskaper 
har en kritisk funktion. I förlängningen implicerar detta även ett emancipa-
toriskt uppdrag. Det gäller att inte bara att förstå utan också att ändra sam-
hället så som Karl Marx proklamerade för 160 år sedan. Det betyder inte att 
samhällsvetenskaperna skall utgöra politiska slagfält för allsköns hugskott 
och ideologier. Tvärtom faktiskt. Bara genom en trovärdig analys kan man 
skaffa sig nödvändiga redskap för förändring. Den kritiska samhällsveten-
skapen syftar till att ifrågasätta det självklara eller till och med ibland den 
goda smaken. Samhällsvetenskap är satt i samhällets tjänst. I den meningen 
är den också nyttig. Men denna nytta får inte sammanblandas med sta-
tens eller olika makthavares behov och önskningar. I många fall kommer en 
samhällsvetenskap som fullgör sitt mandat att hamna i motsatsställning till 
makten och det etablerade. Ett gott samhälle kan inte existera utan att det 
kritiskt granskas från olika håll. Historien visar tydligt att samhällen som 
inte är av den arten förtvinar och går under. Det innebär att samhällsveten-
skapen aldrig är så nyttig som när den är irriterande och obekväm.

Den palett av discipliner som samhällsvetenskaperna i dag består av har 
förstås ingen enhetlig grund. När ämnen såsom sociologi, nationalekono-
mi, antropologi, pedagogik och psykologi började professionaliseras under 
slutet av 1800-talet tog de sin utgångspunkt i olika idétraditioner. Det var 
först runt sekelskiftet 1900 som det stod klart att ekonomiämnets fort-
satta utveckling skulle komma att bygga på den utilitaristiska grund som 
mer än någon annan förknippas med Jeremy Bentham och John Stuart Mill. 
Dessförinnan tävlade olika synsätt med varandra. Den stora metodstriden 
från och med 1880-talet mellan en mera historiskt och sociologiskt inspi-
rerad nationalekonomi och en utilitaristisk kom att avgöra riktningen för 
framtiden. Från och med denna tidpunkt kom också den stora skiljelinjen 
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inom samhällsvetenskaperna att stå mellan sociologi i bred mening (som 
också innefattar antropologi och pedagogik) och nationalekonomi. Den se-
nare kommer fortsättningsvis att bygga sina modeller utifrån antaganden 
om metodologisk individualism och att människor är rationella maximerare. 
Den andra kom i stället i huvudsak att betona att mänskliga handlingar 
är socialt betingade. Sociologerna följde den linje som upplysningsmannen 
Adam Smith skisserade upp i sin berömda Theory of Moral Sentiments (1759), 
medan ekonomerna i stället kom att inspireras av den tolkningsram som 
Smiths efterföljare från David Ricardo till John Stuart Mill gjorde av inne-
hållet i hans ännu mera berömda Wealth of nations (1776). Psykologin till sist 
kom att vackla mellan dessa olika traditioner, men också hämta inspiration 
från den medicinska vetenskapen.

Samtidigt som det är viktigt att betona skillnaderna bör också likheterna 
beaktas. Samtliga samhällsvetenskaper hämtar näring ur den dramatiska 
samhällsutveckling som pågick under 1800-talet. Utan tvivel kom under 
detta århundrade något som brukar kallas den industriella revolutionen att 
på ett omgripande sätt förändra förutsättningarna för samhälle och stat, so-
ciala och könsliga relationer. Denna omvälvning var till stora delar studieob-
jektet för de framväxande samhällsvetenskaperna. Vad var det för samhälle 
som växte fram och hur skulle det förstås? Hur skulle utvecklingen gestalta 
sig på lång sikt? Men detta innebar samtidigt att de nya samhällsvetenska-
perna fick en kritisk orientering. Var samhällsutvecklingen bra eller dålig? 
Går det att mäta sådant som välstånd eller lycka? Men för att kunna kriti-
sera och förändra gällde det att först ta reda på fakta. 

Men är då detta fortfarande bilden av hur samhällsvetenskaperna fun-
gerar i dag? Har dessa verkligen en sådan kritisk funktion byggd på en analys 
av hur samhället fungerar? Kärnan i de flesta samhällskunskaper är fortfa-
rande denna. Men det innebär inte att det inte existerar problem. Det är en 
ofta upprepad tes att samhällsvetenskaperna under de senaste decennierna 
genomgått en kris som lett till minskad legitimitet och en ökad misstro. 
Delvis är detta en missuppfattning från sådana som inte närmare känner 
samhällsvetenskapernas vardag utan bara tenderar att läsa de braskande 
rubrikerna. Men utan tvivel kan det finnas anledning att se över samhälls-
vetenskapernas kritiska funktion. Efter den närmast sagolika framgångssa-
gan för samhällsvetenskaperna – vilken sträckte sig från andra världskriget 
till slutet av 1960-talet – uppstod en motreaktion. Denna innebar ett visst 
mån av självbespegling. Det blev mycket av l´art pour l´art som fransmännen 
skulle säga. I sin tur ledde detta till att många kom att ifrågasätta samhälls-
vetenskaperna och undra över på vilket sätt de hade något intressant eller 
nyttigt att bidra med.
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Ekonomikums bibliotek till-
handahåller litteratur inom 
ämnena företagsekonomi, 
nationalekonomi, ekonomisk 
historia, informationsveten-
skap, kulturgeografi, handels-
rätt och statistik.
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Den kritiska reaktionen uppstod av att samhällsvetenskaperna under 
perioden efter 1945 i kanske allt för hög grad kom att förknippas med väl-
färdsstatens utveckling. I efterhand har de därför kritiserats som en form 
av social ingenjörskonst med uppdraget att ”lägga livet till rätta”. I deras 
verksamhet fanns ett slags historicism inbyggd. Den historiska utvecklingen 
var obönhörligen utstakad. Slutmålet var en typ av välfärdsstat som man 
tyckte sig se växa fram med en början i USA och Västeuropa. Samhället 
gick mot kollektivism och social trygghet. Politikens uppgift var att fungera 
som barnmorska för en sådan utveckling. Genom en planmässig ekonomisk 
politik kunde man undvika djupa nedgångar i ekonomin. Ökade inkomster 
skulle finansiera en stigande social välfärd, men också en tilltagande privat 
konsumtion. De sociala vetenskapernas uppgift var att skapa en socialt an-
svarig individ. olika typer av ”asocialt” beteende behövde behandlas och 
helst avskaffas. Pedagogiken syftade till att rusta barn och ungdomar för sin 
roll som rationella samhällsvarelser. Inom ekonomiämnet framstod den nya 
förhärskande keynesianismen från 1940-talet som en typisk form av social 
ingenjörskonst. Genom att rycka i olika makroekonomiska spakar kunde 
ekonomin fås att fungera på ett önskvärt sätt så att konjunkturrörelser däm-
pades och arbetslösheten hölls låg. Pragmatismen utnämndes som ideal för 
den ekonomiska vetenskapen. Chicago-ekonomen Milton Friedman – som 
förvisso inte var keynesian men ändå ett slags social ingenjör – menade att 
nationalekonomins uppdrag inte var att förklara utan att förutsäga. För po-
litikerna framstod detta förstås som gudabenådat. Syftet med den ekono-
miska politiken var utstakat och det var ekonomernas uppgift att styra så 
att utfallet blev bra. 

Mot denna bakgrund var det alltså inte konstigt att samhällsvetenska-
perna blev särskilt omhuldade av efterkrigstidens politiker och samhällsin-
genjörer. De fick en allt större plats både i den lägre och högre utbildningen. 
Allt mera forskningsresurser kunde tas i anspråk. Men genom att i så hög 
grad förknippas med välfärdsstatens samhällsbygge förlorade man till viss 
del sin kritiska funktion. Det blev så mycket tydligare som när från slutet 
av 1960-talet en kritik av denna ingenjörskonst började uppstå på många 
håll. Allmänt började det talas om sprickor i muren. Alla verkade inte vara 
lyckliga i det moderna samhället. Masskonsumtion och en gemensam basal 
välfärd – var det verkligen historiens slutmål? Och var det vetenskapens 
uppgift att så starkt gå i det etablerade samhällets tjänst?

Sprickorna i detta ingenjörspräglade samhällsbygge började på allvar 
upptäckas av unga upprorsmakare i slutet av 1960-talet. Vietnamkriget och 
upptäckten av en värld utanför den så kallade i-världen gjorde sitt till. Men 
också den konformism som uppstod under välfärdssamhällets uppbyggnad 
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uppfattades på många håll som stel och inhuman. Från slutet av 1960-talet 
blev också de ekonomiska tiderna mindre gynnsamma. 1950- och 60-talen 
beskrivs inte sällan som ”de gyllene åren” med hög tillväxt av produktion 
och konsumtion. Men i början av 1970-talet återvände arbetslösheten till de 
rika industriländerna – ett spöke från 1930-talet som man nästan trodde för 
alltid hade avskaffats. Den ekonomiska tillväxten sjönk och den snabba kon-
sumtionsökningen stannade av. Tillsammans skapade detta en mera skep-
tisk inställning till välfärdssamhället. 

Utan tvivel fick denna utveckling också återverkningar på samhällsve-
tenskaperna. Splittringen i leden tilltog. Många olika teorier och angrepps-
sätt kom att utvecklas. Den ingenjörsmässiga ”överideologi” som tidigare 
gällt bröts upp. Radikala kritiker utdömde tidigare föregångare som ”funk-
tionalistiska”, det vill säga att de utgick ifrån ett historicistiskt förutbestämt 
mål. Det hävdades att många av de postulat som de olika samhällsveten-
skapliga disciplinerna vilade på var ideologiskt bestämda. De var resultat 
av ”borgerlig” eller ”västerländsk” ideologi med syfte att upprätthålla gamla 

Är det vetenskapens uppgift att gå i det etablerade samhällets tjänst?
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hierarkier och maktstrukturer. Man hade också bortsett ifrån att det fanns 
två kön och att mäns och kvinnors villkor inte alls var identiska. Detta gick 
förstås olika långt inom olika discipliner. Efter några försök att införa en 
marxistisk agenda inom nationalekonomin återgick det mesta till det gamla 
invanda. Men inom andra samhällsvetenskaper kom kampen mellan olika 
angreppssätt att rasa under lång tid framåt.

Säkerligen fanns det mycket i denna kritik som var riktigt och relevant. 
Men det som inträffade var kanske inte i första hand en renässans för en mera 
djupborrande samhällsanalys med syfte att kritisera för att kunna förändra. 
Genom att dra isär historicismens jalusier fanns otvivelaktigt gynnsamma 
förutsättningar för en mera oberoende och kritisk vetenskap som hade kun-
nat påtala att välfärden var ojämnt fördelad, att ohämmad konsumtion inte 
alltid leder till mänsklig lycka eller att marknadsekonomin fortsätter att 
vara en tummelplats för dunkla drifter och egennyttiga aktörer. Men delvis 
fick vi en annan reaktion. Från och med 1970 och trettio år framåt kom 
samhällsvetenskaperna i stället att domineras av de stora teorierna. Detta 
innebar att de delvis vände sig inåt och att deras utövare i stor utsträckning 
kom att kämpa inbördes om tolkningsföreträde och maktpositioner. Den 
marxism som vid mitten av 1960-talet på ett friskt sätt hade öppnat upp för 
nya synsätt och en kritik av tidens etablerade sanningar förvandlades under 
det följande årtiondet till ett dogmatiskt testuggande där olika företrädare 
använde allt mer tid för att kivas om vilka som var de sanna och rätta före-
trädarna för Marx lära. Den förvandlades till civilisationskritik och interna 
grubblerier. Inom nationalekonomin blev matematiska modeller högsta 
mode. Många menar – även ekonomerna själva – att ämnet därmed kom att 
förlora i relevans. Formell elegans blev i många fall viktigare än användbar-
het. Paradoxalt inträffade detta samtidigt som högkonjunkturen avlöstes av 
arbetslöshet och strukturrationalisering samt att inkomstklyftorna tilltog.

I ännu högre grad gällde detta den kritik som de så kallade postmo-
dernisterna riktade mot det ”moderna projektet” från och med 1970-talet. 
Överförd från strukturalistisk lingvistik via socialantropologin till andra 
samhällsvetenskaper tycktes även dessa rikta en välgörande kritik mot de 
dolda ideologiska förutsättningarna för den sociala ingenjörskonsten. Men 
dekonstruktionen av det ”moderna” projektet tog snart formen av en de-
konstruktion av vetenskapen som sådan. Allt förvandlades till språk. Att 
mot denna bakgrund uttala sig om vad som var sant och falskt förvandlades 
till självmotsägelse. Allt var diskursivt kontaminerat, inklusive det veten-
skapliga språket. Historien var omöjlig att upptäcka ”i sig”, och att tala om 
framsteg var ren ideologi. Detta var förstås civilisationskritik av det mest 
radikala slag man kunde tänka sig, grundad i ett epistemologiskt synsätt som 
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inte bara skakade grundvalen för en ideologiskt färgad samhällsvetenskap 
utan för all samhällsvetenskap. Man kunde inte veta något om världen. Allt 
satt i betraktarens öga.

Självfallet kom sådana synsätt inte att överallt dominera samhällsveten-
skaperna. Men de fick stort inflytande och kom att leda till interna stridig-
heter som inte sällan hade sekteristiska förtecken. I sin tur innebar det att 
samhällsvetenskaperna – som nämnts – kom att bli mera inåtvända. De 
tycktes på detta sätt bli mindre intressanta och relevanta för sådana som 
stod utanför staketet.    

Men kanske är den tiden nu över. Som redan nämndes kom mycket av 
det kritiska uppdraget faktiskt att bibehållas inom samhällsvetenskaper-
nas vardagliga praktik – trots teorigrälen. I dag finns tydliga tecken på en 
trötthet när det gäller ”grand theory”. I stället betonar många behovet av en 
återgång till det som samhällsvetenskaperna ytterst syftar till: att analysera 
samhället som det faktiskt ser ut. Att återvända till det kritiska uppdraget 
samtidigt som relevans och ”nytta” åter ställs i förgrunden. Den här gången 
gäller det dock knappast att ställa sig i historicismens tjänst. De som redan 

Samhällsvetenskaperna möter medicin och teknik. I en serie konferenser har svenska 
och japanska forskare mötts för att diskutera åldrandeproblematiken i våra samhäl-
len ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, här i Uppsala i september 2011.
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bestämt sig för hur framtiden kommer att gestalta sig får finna sig i att sam-
hällsvetarna den här gången har en mera avvaktande attityd. Att framlägga 
ny empiri prioriteras igen liksom att ställa mera skarpa frågor och hypoteser. 
Utan tvivel är nationalekonomins och psykologins ökade användande av ex-
periment ett steg i denna riktning. Men också inom annan samhällsveten-
skap kan man se en kantring åt detta håll. också frågan om vad nytta är har 
blivit mera viktig att diskutera än tidigare. I detta sammanhang framhävs 
också det kritiska uppdraget starkt.

Ett annat tecken är att samhällsvetenskaperna numera tycks vara mera 
beredvilliga att bidra med sin kunskap och expertis med avseende på de 
riktigt stora ödesfrågorna som även engagerar naturvetarna – i insikten om 
att mänsklighetens problem inte kan tacklas av ett fåtal specialister hur 
etablerade de än kan tyckas vara. Tvärdisciplinäritet har länge förordats 
inom samhällsvetenskaperna (men inte alltid praktiserats). Men nu börjar 
också dialogen med naturvetarna att få ett ökat utrymme. Det syns lite 
varstans ute på universiteten och i forskningen. I en festskrift till Uppsala 
universitets avgående rektor kan det påpekas att flera satsningar i denna 
riktning skett i Uppsala under senare år och som kommit att engagera oli-
ka samhälls- och naturvetenskaper. För närvarande finns samarbeten kring 
kopplingen mellan medvetande och hjärna, inom energiforskningen, kring 
teknologi och samhälle, arbetsliv och mycket annat. Det är troligt att vi i 
Uppsala – liksom på andra håll – kommer att få se mycket mera av liknande 
initiativ i framtiden.

Jag vill till sist här bara nämna några av de stora frågor som ställs av sam-
tiden och där samhällsvetenskapen kan bidra med mycket mera än vad man 
tidigare gjort. Utan tvivel är ett engagemang i denna riktning en nödvändig-
het för att samhällsvetenskaperna skall upplevas som allt mera relevanta och 
viktiga. Utan att uppställa någon intern rangordning kan kanske följande 
frågeställningar i fortsättningen fånga ett ökat intresse från samhällsvetar-
nas sida: 

1) Mänskliga val och beslut
Det är av avgörande betydelse att erhålla ökad kunskap om hur människor 
väljer och fattar beslut, på marknaden eller i andra situationer. De senaste 
årens karusell på aktiebörserna och inom finansvärlden har knappast stärkt 
oss i vår uppfattning att vi vet imponerande mycket i denna brännande 
fråga. Det är uppenbart att de modeller som samhällsvetare hittills arbetat 
med inte är tillräckliga. Vi måste forska mer kring psykologiska, sociala, kul-
turella och institutionella förutsättningar för val och beslut. Bygger mänskli-
ga val på samma fundament, eller skiljer sig våra val åt när vi är medborgare 
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eller konsumenter? Inom detta område behövs ett ökat samarbete mellan 
samhällsforskare och kognitionsforskare. Inom ramen för ett samarbete 
mellan samhällsvetenskap och medicin måste vi utveckla bättre metoder 
för att empiriskt studera valhandlingar och beslut.  

2) Kollektivt beslutsfattande
Att få till stånd kollektiva beslut är en oerhörd utmaning där det krävs 
mycken ny kunskap. De utmaningar som mänskligheten står inför i form 
av klimat- och andra miljöhot (havsmiljö, biologisk mångfald et cetera) för-
utsätter ett gemensamt beslutsfattande som alla i det långa loppet vinner 
på. Tyvärr är det ofta ytterst komplicerat att få sådana kollektiva val till 

Blåsenhusbiblioteket. Kan vi utbilda rationella samhällsvarelser? Social ingenjörs-
konst har ersatts av kritisk analys av samhället och dess utveckling.
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stånd. Egennytta spelar en viktig roll för detta. Men i ännu hög grad handlar 
det om osäkerhet om framtiden och konsekvenserna av olika val. Modeller 
såsom fångarnas dilemma brukar användas för att beskriva problemen med 
kollektivt beslutsfattande. Vi vet en hel del om förutsättningar för sådana 
beslut. Men vi behöver veta mycket mera, framför allt kanske hur sådana 
skall kunna implementeras i en värld av politik och stridande viljor. Många 
vetenskaper inom samhälls- och naturvetenskap, historia och kulturveten-
skaper kan bidra. Teoriutvecklingen inom spelteori har spelat en viktig roll 
när det gäller att förstå komplexiteten med kollektiva beslut, men denna 
behöver tydligare få en anknytning till praktisk tillämpning och empiri.

3) Jämlikhet och rättvisa
Stora framsteg har gjorts när det gäller att bekämpa den absoluta nöden och 
fattigdomen i världen. ändå ökar i dag skillnaderna i inkomst och livsmöj-
ligheter mellan jordens länder och regioner. Många påtalar behovet av mera 
jämlikhet – vilket är något som alla skulle tjäna på. Men vad är egentligen 
”jämlikhet”? När och i vilka sammanhang är ”jämlikhet” också ”rättvis”? Av-
vägningen mellan rättvisa och jämlikhet är givetvis sedan länge en central 
fråga inom till exempel statsvetenskap och nationalekonomi, men ger även 
filosofer och andra huvudbry. Men de modeller som dominerar verkar inte 
leverera några bra svar på frågor av denna typ som är så brännande i dag. är 
vi människor kanske beredda att avstå något för att erhålla en ökad jämlik-
het? Vad fordras för att människor skall våga lita på varandra och hjälpa 
varandra? om detta vet vi i dag förvånansvärt lite.
 
4) Hur “förnuftiga” beslut kan implementeras
Vi vet att det ofta existerar en stor diskrepans mellan vad som kan uppfattas 
som etablerad kunskap och hur en sådan kan implementeras i ett samhälle 
där det finns privata intressen och där osäkerhet råder. På samma sätt är det 
komplicerat att omsätta ”förnuftiga” och rationella lösningar i verklig hand-
ling. Många naturvetare och tekniker står frågande inför att deras kunskap 
negligeras eller misstolkas av politiker och medborgare. Dessutom tycks det 
hända en mängd saker under själva implementeringsprocessen som beror på 
hur samhället är strukturerat, vilka institutioner som finns och relationen 
mellan olika mänskliga aktörer. Hittills har samhällsvetenskaperna tagit för 
liten hänsyn till sådana komplexiteter. Betydelsen av “unintendent conse-
quences of social action” – för att tala engelska – har ofta grovt underskattats 
och/eller setts som oåtkomliga för forskningen.
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5) Stigberoende eller förändring
Både samhälls- och kulturvetenskaperna har sedan länge famlat i frågan 
kring stabilitet och förändring. Där vissa teorier och modeller har betonat 
stabilitet och struktur har andra understrukit förändring och betydelsen av 
”fria” val. ändå vet vi att både stabilitet och förändring karakteriserar sam-
hällsutvecklingen. Vad vi behöver för framtiden är mera konkret kunskap 
kring hur förändring uppstår. är förändring i första hand en exogen process 
(punkterat ekvilibrium) eller bör kanske förändring ses som en endogen 
process (självförstörelse)? Inom samhällsvetenskaperna används ofta be-
greppet stigberoende för att förstå stabilitet. Men vi vet fortfarande för lite 
om under vilka betingelser som människor överger en stig för att  beträda 
en annan. Hittills har diskussionen kring stabilitet och förändring skett uti-
från de ”stora teoriernas” nivå. En ökad empirisk kunskap samt ett ökat 
samarbete med naturvetenskaperna skulle här kunna ge ny kunskap. Hur 
mycket av stabilitet och förändring är ”kultur”, ligger i vår kognitiva förmåga 
eller till och med beror på hur vår hjärna ser ut? Ett hinder för en sådan 
tvärdisciplinär forskning har hittills legat i att vi uppfattat samhälls- och 
naturvetenskap som två skilda ”civilisationer” – för att tala med den engelske 
författaren C. P. Snow. Men kanske är det dags att avskaffa eller åtminstone 
uppmjuka denna distinktion?  

Sammanfattningsvis kan sägas att samhällsvetenskaperna har ett tydligt 
uppdrag att analysera och kritisera samhället och dess utveckling. I denna 
mening är samhällsvetenskaperna alltid nyttiga. Men nytta i detta samman-
hang får inte sammanblandas med ett politiskt uppdrag. En sådan samman-
blandning har ibland inträffat. Men samhällsvetenskapernas uppdrag kan 
inte ligga i att försvara makten och det etablerade. Tvärtom handlar det om 
att vara obekväm och utmana det bestående. Genom att i ytterligare grad 
ta utgångspunkt i grundläggande problemställningar som rör människors 
villkor kan denna nytta ytterligare förstärkas.
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Från lärarutbildning till utbildningsvetenskap 
Caroline Liberg

Att utbildning är en central del i utvecklingen av ett samhälle är en erfaren-
het med flertusenårig bas. Dess rötter återfinns bland annat i de samhällen 
som växte fram kring Eufrat och Tigris för omkring fem tusen år sedan. 
Ett alltmer ökat behov av att kunna dokumentera och bevara information 
och kunskap uppstod. Skriftspråk utvecklades och skrivaren blev en central 
person i den här omvälvande utvecklingen som de framväxande samhällena 
bestod med. Skrivaren kunde hjälpa till med att upprätta kontrakt och för-
teckningar, skriva kvitton, bokföra transaktioner, sköta registrering av med-
borgare och liknande. Till en början gick skrivkunnigheten i arv från far till 
son. Men snart räckte inte det. Skolor – ”edduban” eller tavelhus, eftersom 
man skrev på lertavlor – inrättades där skrivkonsten lärdes ut. I Sverige 
fick vi mer ordnade skolor först för knappt tusen år sedan. Vid kyrkomö-
tet i Skänninge 1248 föreskrevs att ett domkapitel skulle finnas vid varje 
domkyrka och ett av domkapitlets viktigaste åligganden var domskolan. I 
Uppsala omtalas redan 1250 en skola i ett påvligt stadfästande. Förutom 
domskolorna växte så småningom också klosterskolor och stadsskolor fram. 
År 1842 lagstadgades om folkskolans inrättande i Sverige och alla barn gavs 
möjlighet till en grundläggande utbildning. Utvecklingen under de senaste 
drygt hundrafemtio åren har inneburit att i dag närmare hälften av Sveriges 
befolkning deltar i utbildningsverksamheter från förskola till olika former 
av vuxenutbildning.

Diskussioner angående lärare och deras utbildning kom något senare än 
skolans införande i Sverige och till en början fördes de mer sporadiskt. Vid 
synoden i Arboga 1474 beslutades att det vid varje domkyrka skulle finnas 
en lärare (reformator generalis scholarium) och vid kyrkomötet i Uppsala 
1595 diskuterades deras kompetens och hur den kunde höjas. I de privilegier 
som vid samma tid utfärdades för Uppsala universitet fanns bestämmelser 
om skolsystemet, varibland angavs att alla skolmästare skulle ha examen 
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från universitetet. I samband med folkskolans inrättande 1842 lagstadgades 
också att lärarutbildning skall bedrivas i särskild ordning, vara placerad i 
huvudstaden och stiftsstäderna och ha formen av seminarier. I Uppsala 
invigdes offentligt den 6 maj 1843 Erke-stiftets Seminarium för Folkskol-
lärare som kom att inrymmas i Prins Gustafs skola på Dragarbrunnsgatan 
fram till 1865. Under de kommande fyra åren disponerades lokaler i den 
så kallade Haglundska gården på Svartbäcksgatan. Därefter och fram till 
flyttningen 1916 ut till Seminariegatan återfanns seminariet i Dekanhuset 
i kvarteret Oden vid Odinslund. Verksamheten flyttade till kvarteret Blå-
senhus 2010.

År 1977 återvände man till en modern tappning av de krav som redan 
sent 1500-tal angivits i Uppsala universitets privilegier. Lärarutbildningen 
i Sverige fördes nu in i högskolans ansvarsområde. krav på utbildningens 
akademisering medföljde. Dessa akademiseringssträvanden har vid Uppsala 
universitet tagit sig olika former och med åren blivit alltmer intensifierade. 
Under de senaste tio åren har universitetet arbetat kraftfullt för att stärka 
såväl lärarutbildningens position inom akademin som dess forskningsbas 
samt breddning av personalens kompetens. Bland annat inrättades den ut-
bildningsvetenskapliga fakulteten 2001 sedan ett krav införts i högskoleför-
ordningen att ett så kallat särskilt organ för lärarutbildningen skulle vara 
placerat direkt under rektor.

Med utsikt mot slottet. Från bildlärarutbildningens ljusa lokaler i Blåsenhus.
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De senaste stegen i Utbildningsvetenskapliga fakultetens historia har 
emellertid inte bara inneburit en fortsatt utveckling och förstärkning av ba-
sen för lärarutbildningen, utan en ännu tydligare förstärkning av det natio-
nellt och internationellt framväxande utbildningsvetenskapliga kunskaps-
fältet. Under Anders Hallbergs rektorsperiod har vi således haft en rörelse 
från att ha lärarutbildningen i fokus till att betrakta den som en viktig del i 
verksamheten. Rektors stöd i denna utvecklingsprocess har varit ovärderligt 
och är av stor betydelse i ett historiskt perspektiv. De beslut som rektor och 
konsistoriet har tagit för att få denna utveckling till stånd har heller inte all-
tid stått helt oemotsagda. Invändningar har stundtals kommit såväl inifrån 
den egna fakulteten som från andra delar av universitetet. I det följande må-
las med grova penseldrag några framträdande huvudlinjer i den här föränd-
ringen och deras betydelse för utvecklingen av utbildningsvetenskapen vid 
Uppsala universitet och därmed universitetets bidrag till att stärka svensk 
skola och utbildning i allmänhet.

Bygge av ämnesdisciplinär bas

När lärarhögskolan i Uppsala fördes in under universitetet 1977 omvandla-
des den till Institutionen för lärarutbildning. Till skillnad från andra insti-
tutioner inom universitetet hade den sin bas i en samhällssektor, utbildning 
inom förskola och skola. Först trettio år senare, den 1 januari 2007, ersattes 
den med två nya institutioner som enligt gängse akademisk praxis vilade 
på ämnesdisciplinära innehåll: Institutionen för didaktik och Institutionen 
för utbildning, kultur och medier. Det som varit en institution med bas i 
en programutbildning förändrades därmed till två institutioner med upp-
drag att utveckla sina respektive ämnesområden och plats i den akademiska 
strukturen.

Inom institutionerna fokuserades kunskapsbildning inom två mycket 
viktiga och centrala ämnesområden på det utbildningsvetenskapliga kun-
skapsfältet. Undervisningens, lärandets och socialisationens processer och 
innehåll samt relationerna mellan undervisning å ena sidan och lärande och 
socialisation å andra sidan sattes i centrum vid Institutionen för didaktik. 
ämnesinnehållet vid Institutionen för utbildning, kultur och medier rörde 
framför allt olika aspekter av samspelet mellan utbildning och sociala och 
kulturella villkor i det omgivande samhället. Detta omfattade bland annat 
frågan om social rekrytering och förhållandet mellan å ena sidan vad elever, 
studenter och lärare har med sig i bagaget och å andra sidan den ordning som 
råder inom utbildningsväsendet och i världen i övrigt. Utöver uppdraget att 
delta i lärarprogrammet och bedriva utbildning på forskarnivå inom sina 
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Trappan i Blåsenhus entré leder till byggnadens hörsalar.
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respektive ämnesområden fick de nya institutionerna också uppdraget att 
utveckla utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom ämnena didak-
tik, utbildningssociologi samt barn- och ungdomsvetenskap.

Förutom att två nya ämnesinstitutioner inrättades den första januari 
2007 gick den utbildningsvetenskapliga fakultetens alla verksamheter in i en 
ny fakultets- och verksamhetsövergripande organisation, benämnd Pedago-
gikum. Den var avsedd att utgöra ett centrum för lärande för hela Uppsala 
universitet. I Pedagogikum ingick från Samhällsvetenskapliga fakulteten Pe-
dagogiska institutionen, från Utbildningsvetenskapliga fakulteten Institutio-
nen för didaktik, Institutionen för utbildning, kultur och medier, Fortbild-
ningsavdelningen för skolans internationalisering och Rektorsutbildningen 
samt från universitetsförvaltningen Avdelningen för universitetspedagogisk 
utveckling, Avdelningen för uppdragsutbildning samt Uppsala Learning 
Lab. En egen enhet benämnd Pedagogikums kansli inrättades också för att 
utgöra administrativt stöd för de fem först nämnda enheterna.

Inom ramen för Pedagogikum stärktes samarbetet mellan framför allt 
Pedagogiska institutionen, Institutionen för didaktik samt Institutionen för 
utbildning, kultur och medier. Det gällde i synnerhet utbildning på alla nivå-
er från grundnivå till forskarnivå. även om samverkan växte fram på ett väl-
lovligt sätt, skapade såväl fakultets- som institutionsgränser problem. Dessa 
rörde exempelvis beslutstid, rörlighet för personal, intensiteten i samverkan 
inom utbildning och forskning samt organisation av det administrativa stö-
det. Av dessa anledningar beslutades under hösten 2010 att dessa tre insti-
tutioner skulle föras samman till en 1 januari 2011. Så skedde under det nya 
namnet Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och 
placerades under Utbildningsvetenskapliga fakulteten, som från och med 
första juli 2011 benämnes Fakulteten för utbildningsvetenskaper. I och med 
överförandet av Pedagogiska institutionen utökades verksamheten med flera 
starka forskningsmiljöer och flera olika utbildningsuppdrag inom exempel-
vis personalvetarprogrammet och sjuksköterskeprogrammet. Sammanfö-
randet innebar vidare att undervisningsintensiva miljöer gavs en bredare 
och starkare forskningsbas. Dock är det fortfarande en lång väg kvar innan 
en god balans mellan utbildning och forskning uppnås inom fakulteten. 

Redan 2004 inrättade fakulteten ett kollegium för utbildningsvetenskap-
lig forskning vid Uppsala universitet för att samla och synliggöra all forsk-
ning vid universitetet inom det här området, det vill säga forskning som 
ägnas åt bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande. Genom den 
ovan beskrivna omorganisationen förstärktes fakultetens huvudmannaskap 
för utbildning och forskning inom det här kunskapsfältet vid Uppsala uni-
versitet ytterligare.
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Utvidgning av kompetens och forskning

Personalens kompetens och den forskning och forskarutbildning som be-
drivs utgör förutsättningar för en forskningsbaserad utbildning på grund-
nivå och en forskningsintegrerande utbildning på avancerad nivå. Parallellt 
med uppbyggnaden av ämnesdiscipliner och förändring av organisationen 
har därför personalgruppens kompetens inom den utbildningsvetenskapliga 
fakulteten breddats. Under de senaste åren har professurer inrättats och 
en mycket intensiv och omfattande rekrytering av disputerade lärare har 
medfört att balansen mellan olika lärarkompetenser blivit betydligt bättre. 
Överförandet av Pedagogiska institutionen till fakulteten har inneburit yt-
terligare tillskott. Fakulteten har också stipulerat att kompetensen i led-
ningarna för institutioner och enheter skall breddas, genom att prefekter 
och chefer skall vara disputerade och att detsamma i regel skall gälla perso-
ner med andra typer av ledningsuppdrag.

Den omfattande utökningen av andelen disputerade lärare har inneburit 
att forskningen ökat kraftfullt de senaste åren. För drygt tio år sedan exis-
terade i stort sett ingen forskning alls knuten till lärarutbildning. Genom 
rektors systematiska stöd och sammanförandet av institutioner uppgår i dag 
fakultetsmedlen till cirka två procent av universitetets totala forskningsbi-
drag från staten. Det är fortfarande en blygsam summa i relation till fakul-
tetens utbildningsuppdrag. Däremot är fakultetens lärare mycket skickliga 
i att generera externa forskningsbidrag för såväl forskningsprojekt som fors-
karskolor. De externa bidragen utgör i dag ungefär hälften av fakultetens 
totala forskningspott. 

Vid två tillfällen, 2003 och 2009, har fakultetens kollegium för utbild-
ningsvetenskaplig forskning genomfört inventeringar av den här forskningen 
vid hela universitetet. I den senaste rapporten kan man läsa att drygt tre-
hundra personer är verksamma inom det här kunskapsfältet vid universi-
tetet, däribland 43 professorer vilket är cirka åtta procent av universitetets 
professorer. Drygt hälften är doktorander och i genomsnitt produceras tjugo 
avhandlingar per år inom området. De externa forskningsbidragen uppgår 
under de senaste åren till cirka 35 miljoner per år och knappt hälften av 
dessa medel står forskare från Pedagogikum för. Den här forskningen sträck-
er sig över många olika delar av det utbildningsvetenskapliga kunskapsfältet 
och ger ett mycket gott stöd för bygget av kunskap om och förståelse av 
utbildning i många av dess former.
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Ett svävande rum i Blåsenhus erbjuder 
studenterna plats för gruppstudier.  

Överbyggnaden inrymmer universitetets 
mest moderna pedagogiska sal.
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Flytt till hjärtat av universitetets campusområde

I mitten av 2000-talet påbörjades planering och byggnation av ett nytt hus 
för verksamheterna inom Pedagogikum. Genom rektors beslut fick huset 
namnet Blåsenhus. Mitt under den här processen bestämde sig också Sam-
hällsvetenskapliga fakulteten för att Institutionen för psykologi skulle flytta 
in i detta hus. Beslut togs även om uppförande av en större motionsanlägg-
ning som skall tjäna både lärarprogrammets och Studenthälsans behov. In-
vigningar av de båda husen gick av stapeln vårvintern 2010.

Blåsenhus utgör på många sätt ett framtidens hus för kunskap och lä-
rande med säte i centrum av Uppsala, väster om slottet och söder om Botan. 
Nämnas kan att Blåsenhus är ett relativt vanligt namn på gårdar i Uppland. 
Det rör sig om gårdar som ligger högt och därmed i centrum för allas blickar, 
men då också utsatta för blåst. Blåsenhus ligger inte bara högt i förhållande 
till stadens centrum. Det ligger också mitt i universitetets alla campusom-
råden. Blåst uppstår av tryckskillnader i atmosfären. Så inget namn hade 
kunnat vara bättre för ett centrum för lärande, eftersom grunden för lärande 

Allt ljus på Uppsala. Vintern 2010 färgsattes Campus Blåsenhus under Uppsala kom-
muns ljusevenemang.
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är att skillnader och kontrastverkan uppstår. Det är i dessa brottytor som 
nya tankar, idéer och kunskap danas och nyfikenheten utmanas. De första 
åren i Blåsenhus har uppfyllt alla löften och allt hopp om att huset skulle 
bli ett centrum för lärande och en gemensam plattform för den pedagogiska 
utvecklingen vid hela universitet.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten inrättades som tidigare nämnts 2001 
sedan ett krav införts i högskoleförordningen om att ett så kallat särskilt 
organ för lärarutbildningen skulle finnas. Det innebar att den utbildnings-
vetenskapliga fakultetsnämnden placerades utanför de vetenskapsområden 
i vilka övrig utbildning och forskning vid Uppsala universitet är organiserad. 
Kravet på att ett sådant särskilt organ skall finnas försvann i den nya hög-
skoleförordning som gäller från och med 2011. I samma beslutsomgång som 
rörde sammanförandet av de tre institutionerna till en fastställdes att Ut-
bildningsvetenskapliga fakulteten återinförs i det humanistisk-samhällsve-
tenskapliga vetenskapsområdet på samma nivå i organisationen som övriga 
fakulteter inom detta område. Den nya fakultetsnämnden, som tillträdde 
vid halvårsskiftet 2011, kom därmed att vara sammansatt som alla andra 
fakultetsnämnder av i huvudsak representanter för den egna fakulteten. För 
att tydligt markera att lärarutbildningen även fortsatt är en angelägenhet för 
hela universitetet, inrättades en programkommitté samt tre programråd för 
de nya lärarprogrammen med representation för alla fakulteter och institu-
tioner som har uppdrag inom programmen.

Vidare in i framtiden

Som konstaterades inledningsvis utgör utbildning en grundpelare för ett sam-
hälles utveckling. Det är en betydande investering för såväl individ som sam-
hälle, vilket bland annat kan ses i ljuset av att närmare hälften av Sveriges 
befolkning i dag deltar i någon form av utbildning. Detta gör att utbildningsve-
tenskaplig forskning och utbildning efterfrågas alltmer och även att den ställs 
inför nya krav. Efter de senaste årens satsningar på det här fältet står Uppsala 
universitet väl rustat inför dessa växande behov. Nyligen har universitetet vi-
sat sin styrka när det gäller att ansöka om examensrätter för nya lärarprogram 
och fått i stort sett allt som ansöktes om. Samma sak gäller de senaste årens 
forskningsansökningar. Numera ligger Uppsala universitet i topp tillsammans 
med Linköpings, Göteborgs och Stockholms universitet vad beträffar bevil-
jade forskningsmedel. En extrapolering av den utveckling som pågått under 
Anders Hallbergs rektorsperiod lovar gott inför framtiden för utbildningsve-
tenskapen vid Uppsala universitet och därmed också för universitetets stöd 
till samhällen som önskar utveckling och tillväxt medels utbildning.
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Fysik och astronomi i Uppsala 
Ulf Danielsson

Fysik är ett ämne som spänner från de mest existentiella och till synes världs-
frånvända frågorna till ny teknik med praktiska konsekvenser för vardagsliv 
och samhällsutveckling i stort. ämnet som det är representerat vid Uppsala 
universitet i dag utgör inget undantag, utan rymmer alla dessa aspekter. Det 
är just denna rikedom av olika infallsvinklar och samexisterande perspektiv 
som är nödvändig för att åstadkomma den verkligt nydanande forskningen. 
Men vilka förutsättningar har då Uppsalafysiken att fortsätta att utvecklas? 
Vilka utvecklingsspår kan man skönja? Vilka faror finns? För att bäst kunna 
blicka framåt får vi börja med att blicka bakåt.

Historien

Fysiken och astronomin vid Uppsala universitet kan söka sina rötter flera 
hundra år tillbaka i tiden. Vadstenamunken Peter Astronomus föreläste på 
uppdrag av Uppsala universitets grundare Jakob Ulvsson om astronomi un-
der 1500-talets första decennium, och redan våren 1486 höll magister Petrus 
olai föreläsningar om den aristoteliska fysiken. Efter universitetets återupp-
rättande på 1590-talet ökade ambitionsnivån betydligt och studenter kunde 
regelmässigt förkovra sig i naturfilosofiska ämnen i vid bemärkelse.

En ny världsbild introducerades genom de cartesianska striderna mot slu-
tet av 1600-talet med Andreas Drossander som en av de ivrigaste förkäm-
parna. Han skall dessutom ha varit den förste att införa experiment under 
sina föreläsningar och ett av de mer spektakulära försöken skall till och med 
ha genomförts med kronprins karl, sedermera karl xII, i publiken. Det vi-
sade hur en liten fågel i en flaska kunde sövas och väckas igen genom att man 
pumpade  ur och i luft, vilket en eller annan misstänkte hade med trolldom 
att göra. Det dröjde dock en bit in på 1700-talet innan den Newtonska fy-
siken fick fullt genomslag, och de som kanske är mest förknippade med de 
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framväxande fysiska vetenskaperna i Uppsala är Anders Celsius (1701–44) 
och Samuel Klingenstierna (1698–1765).

Celsius byggde sitt observatorium 1741 vid Svartbäcksgatan mitt i Upp-
salas centrum. Där fick astronomerna hålla hus ända till 1850-talet då det 
var dags för flyttning till Observatorieparken. Nästan samtidigt, 1743, fick 
Uppsala en fysisk institution i ett rum i vindsvåningen i det dåvarande uni-
versitetssjukhuset Nosocomium – samma hus som juristerna numera sitter 
i. Man fick också tillgång till en undervisningssal som man hade att dela med 
Filosofiska fakulteten.

klingenstierna började sin bana som matematiker och teoretisk fysiker. 
En av hans största bedrifter var att visa att linsteleskop utan färgfel var fullt 
möjliga – tvärtemot vad Newton själv hade hävdat. Tyvärr fick väl hans 
arbete inte det internationella erkännande som det hade förtjänat – kanske 
beroende på klingenstiernas ödmjuka framtoning. Som perfektionist hade 
han dessutom en olycklig benägenhet att gömma sina resultat i skrivbords-
lådan utan att publicera dem. klingenstierna var inte bara teoretiker utan 
tog sig också med stor entusiasm an experimentalfysiken och kunde 1752 
tillträda som den förste professorn i fysik. Professuren hade inrättats redan 
1750 men beroende på resursbrist legat i träda under ett par år.

Olaus Johannis Gutho studerade i Uppsala mellan 1477 och 1486. Hans föreläsnings-
anteckningar finns i dag på Museum Gustavianum. Figurerna föreställer Aristoteles 
och Albertus Magnus.
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Tiderna förändrades och fysiken flyttade vidare till Trädgårdsgatan 1760, 
till Observatoriet vid Svartbäcksgatan 1788 och till Konsistoriehuset vid S:t 
Eriks torg 1791. År 1845 hamnade den i universitetets gamla kriminalhäkte 
(förmodligen beläget vid nuvarande Domtrappkällaren) och 1858 gick flytt-
ningen till Chemikum vid Engelska parken.

Det var här som Ångström, far (1814–74) och son (1857–1910), skulle sätta 
sin prägel på Uppsalafysiken. Anders Ångströms arbeten var av fundamen-

Samuel Klingenstierna var professor i Uppsala 1728–52, först i  matematik 
och sedan i fysik. Tillsammans med Anders Celsius tillhörde han Kungl. 
Vetenskapsakademiens första ledamöter vid dess bildande 1739.
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tal betydelse för spektralanalysen och möjligheten att med hjälp av ljus ana-
lysera ämnens beståndsdelar. Det är till minne av honom som atomfysiker 
världen över fortfarande benämner en tiondel av en nanometer som enheten 
en Ångström. Sonen knut var en framstående instrumentbyggare som bland 
annat intresserade sig för solen. Han drev igenom byggandet av det nya Fy-
sikumhuset som invigdes den 1 februari 1909 och skulle tjäna fysiken under 
större delen av 1900-talet. Nu, hundra år senare, är fysiken och astronomin 
samlad i Ångströmlaboratoriet vid Polacksbacken. Under de många år som 
förflutit sedan Petrus Olai höll sina föreläsningar har institutioner och or-
ganisationsformer kommit och gått. Förutsättningarna har förändrats över 
tiden och olika mått och steg har varit nödvändiga för att svara upp mot 
prövningarna. I detta avseende skiljer sig inte den fas vi nu befinner oss i 
från tidigare eror. En ökande internationalisering och nya arbetsuppgifter 
innebär att förutsättningarna för att bedriva forskning och utbildning inom 
fysiken och astronomin snabbt förändras.

Inom grundutbildningen blir detta särskilt tydligt när det nya Bologna-
systemet med dess många utmaningar och stimulerande möjligheter måste 
hanteras. Fysiken i Uppsala har genom sin breda ämnesbas unika förutsätt-
ningar att ge den bästa fysikutbildningen i vårt land och att attrahera de 
absolut bästa studenterna. Men det är också nödvändigt att kraftsamla för 
en framgångsrik internationell rekrytering och visa att Uppsalafysiken står 
sig också i den internationella konkurrensen. Detta är av central betydelse 
för den framtida finansieringen av lärar- och forskartjänster. Under 2011 har 
arbetet med att utforma ett nytt masterprogram i fysik och astronomi där 
alla områden inom fysiken kommer till sin rätt tagit rejäl fart. Ambitionen 
är att skapa en konkurrenskraftig utbildning som kan attrahera studenter 
från världens alla hörn.

Även forskningen har fått delvis nya spelregler att förhålla sig till – inte 
minst genom de senare årens satsningar på starka forskningsmiljöer. För att 
kunna tävla om dessa forskningsresurser krävs en ändamålsenlig organisa-
tion som banar väg för nya samarbeten inte bara inom fysiken, utan också 
tvärvetenskapligt med andra ämnen.

Fram till nyligen var fysiken och astronomin uppsplittrade på fem olika 
institutioner. Det första steget mot en ny och mer funktionell organisation 
togs den 1 januari 2008 genom att de fem institutionerna ombildades till 
två likstora institutioner med nya namn. Institutionen för astronomi och 
rymdfysik, Institutionen för kärn- och partikelfysik, Institutionen för neu-
tronforskning och Institutionen för teoretisk fysik slogs samman till Institu-
tionen för fysik och astronomi. Samtidigt bytte Fysiska institutionen (Fysi-
kum) namn till Institutionen för fysik och materialvetenskap. Två år senare, 
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den 1 januari 2010, togs nästa steg i och med att de två institutionerna slogs 
samman till den nya samlade Institutionen för fysik och astronomi. För för-
sta gången sedan fysikens delning 1873, då Institutionen för teoretisk fysik 
bröts loss från resten av fysiken, är all fysik samlad i en institution. och för 
första gången på flera hundra år huserar den dessutom tillsammans med 
astronomin.

Anders Ångström utnämndes till professor i fysik vid Uppsala universitet 1858. 
 Enheten Ångström (1 Å = 1 · 10−10 m) och nedslagskratern med samma namn på 
månens norra halvklot är uppkallade efter honom.
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Den moderna fysikens frågeställningar

Ibland hävdas det att fysiken redan klarat av alla sina grundläggande upp-
täckter och att inget väsentligt finns kvar att avslöja. Den fantastiska ut-
veckling vi sett under de senaste några hundra åren går mot sitt slut och 
naturens fundamentala lagar är färdigformulerade. Visst finns det behov av 
ytterligare fysikforskning, men det handlar, enligt detta synsätt, enbart om 
att tillämpa och utveckla det som vi redan kan. Något riktigt nytt finns 
egentligen inte kvar att upptäcka.

Detta är en uppfattning som är lika naiv och felaktig i dag som varje 
gång den tidigare uttalats. Visserligen har vi löst många av gårdagens frågor 
men vi finner hela tiden nya som lämnas vidare till morgondagen. Många 
av dessa framtidsfrågor handlar om gränslinjen mellan fysiken och andra 
ämnesområden som astronomin, biologin eller kemin. Det handlar dels om 
existentiella frågeställningar kring universums uppkomst och människans 
plats i universum, dels om frågor om materiens egenskaper som på relativt 
kort sikt kan ha stora konsekvenser för vår vardag.

Under de senaste åren har vi sett hur den fundamentala partikelfysiken 
och kosmologin vuxit samman. Med hjälp av nya partikelacceleratorer får 
vi möjlighet att här på jorden skapa och undersöka den mystiska mörka 
materia som spelar en så stor roll i universum. Partikelfysikaliska experi-
ment och kosmologiska observationer kompletterar varandra och en helt ny 
världsbild växer fram. Den materia som vi själva består av har visat sig ut-
göra bara 5 procent av universums materieinnehåll, medan runt 25 procent 
verkar utgöras av nya typer av partiklar som man hoppas kunna upptäcka i 
kommande experiment. Resterande 75 procent av vårt universum förefaller 
bestå av en mystisk mörk energi som man egentligen inte alls vet vad det är 
för någonting och som därför utgör en av vår tids största gåtor. Det stämmer 
till eftertanke att den materia som fysiken hittills haft möjlighet att studera 
bara utgör en tjugondel av universum och att resten är av en nästan helt 
okänd natur. De senaste årens forskning har visat att vi kanske förstår mind-
re än vad vi tidigare trott, men samtidigt inger framstegen förtröstan om att 
frågor om universums skapelse och i vad mån det finns fler universa än vårt 
inte längre behöver vara vidlyftiga spekulationer. Allt tyder på att framtida 
upptäckter inom den fundamentala fysiken liksom tidigare får existentiella 
implikationer och kommer att påverka hur vi ser på oss själva och vår plats 
i universum.

Även inom den mer typiska astronomin står vi inför ett genombrott. För 
inte så länge sedan kunde man bara spekulera om möjligheten av planeter 
kring andra stjärnor. De små och ljussvaga planeter som man hoppades skul-
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le existera dränktes obönhörligt i sina solars ljus utom räckhåll för jordens 
alla teleskop, som heller inte var tillräckligt kraftfulla för att avslöja andra 
indirekta tecken på deras existens. Men under senare år har överraskande 
snabba framsteg med ny teknik möjliggjort upptäckten av ett stort antal 
nya planetsystem. Till en början begränsade sig upptäckterna väsentligen till 
mycket stora planeter i extrema banor mycket nära sina stjärnor. Ytterligare 
förfining av mätmetoderna banar väg för upptäckter av planeter av jordstor-
lek i banor som kan tillåta förhållanden liknande dem vi har på jorden. kan 
det finnas liv på annat håll i universum? Hur vanligt är det i så fall? Kanske 
svaret på dessa fundamentala frågor ligger inom räckhåll. Just denna typ av 
forskning är mycket viktig för astronomin i Uppsala.

Forskning inom fysiken kommer också att ge upphov till revolutioneran-
de möjligheter att utveckla och tillverka helt nya material vars existens man 
tidigare inte kunnat ana. Möjligheterna att studera, förutsäga och skräd-
darsy egenskaperna hos olika material ökar ständigt. Ett dramatiskt exem-
pel utgörs av det 2010 Nobelprisbelönade materialet grafen. Grafen består 
av ett enda lager av kol, är nästan helt genomskinligt, elektriskt ledande och 
mycket starkt. Det har märkliga egenskaper som bäst beskrivs med hjälp 
av matematik lånad från den fundamentala partikelfysiken och kan ge helt 
nya förutsättningar för framtidens dataskärmar och elektronik. I Uppsala 
genomfördes en framsynt satsning på grafenforskning redan i samband med 
den utvärdering av kvalitet och förnyelse inom forskningen, KoF07, som 
genomfördes 2007. Tack vare detta har Uppsalaforskare tidigt kunnat bidra 
till detta helt nya forskningsfält.

Teknikens betydelse

Det finns genom historien många exempel på hur fysiken och astronomin 
drivits framåt genom utveckling av ny teknik. Ett uppenbart exempel är 
Galileo Galilei som genom sitt hemmabyggda teleskop på hösten 1609 för 
första gången kunde studera månens berg och kratrar. Det var visserligen 
inte Galilei som uppfann teleskopet, och knappast heller den holländske 
glasögonmakaren Hans Lippershey, som det ofta påstås. Enligt legenden 
skulle två barn ha lekt i Lippersheys verkstad och av en slump hållit upp två 
linser och genom dem sett en förstorad bild av en vädertupp på ett avlägset 
kyrktorn. Detta skulle ha varit den första kikaren. Men linser och glasögon 
hade funnits sedan länge och det var väl känt hur två linser tillsammans 
kunde förstora avlägsna föremål. Problemet var i stället att kvaliteten på 
linserna var utomordentligt dålig och att de därför knappast var till någon 
egentlig nytta. 
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Det som förändrade allt, och banade vägen för Galilei, var den teknikut-
veckling som vid början av 1600-talet medfört att linserna blivit så pass bra 
att det faktiskt var meningsfullt att börja tillverka kikare på allvar. En av 
flera som uppmärksammade detta var just Hans Lippershey. Det självklara 
militära intresse som detta tilldrog sig inspirerade honom att söka patent, 
men eftersom han var långt ifrån ensam lyckades inte detta. 

Ett annat exempel är Isaac Newton, som annars gärna ses som arketypen 
för det isolerade geniet som genom ren tankekraft löser universums gåtor. 
Men även här kan man argumentera för betydelsen av teknisk utveckling. 
Newton lämnade visserligen aldrig England, och skall heller aldrig ha sett 
havet, men han hade genom den nya tidens upptäcktsresor och handelsrut-
ter fått tillgång till data från hela världen. Det handlade om mätningar av 
tidvattnets höjd vid olika tidpunkter och olika platser, om mätningar av 
hur längden av en pendel med lika svängningstid varierade över jorden, och 
diverse intressanta astronomiska observationer. Detta var nödvändigt för att 
han skulle kunna testa och utveckla sina teorier. Newton utgör genom detta 
också ett exempel på fysikens, och naturvetenskapens, internationella ka-
raktär.

I våra dagar blir anläggningarna allt större och det är omöjligt för ett en-
skilt litet land att ensamt ta på sig det fulla ansvaret. Allt måste ske i samar-
bete med andra. Var någonstans i världen som en anläggning ligger är heller 
inte avgörande. I Uppsala har vi för närvarande inga större anläggningar för 
forskning inom fysiken, men vi bidrar på ett avgörande sätt till många natio-
nella och internationella anläggningar på annat håll.

Ett utmärkt och långsiktigt exempel är förstås partikelfysiken och acce-
leratoranläggningen vid CERN utanför Genève på gränsen mellan Schweiz 
och Frankrike. Den fundamentala fysiken har genom LHC (Large Hadron 
Collider) fått ett nytt kraftfullt instrument för att undersöka materiens be-
ståndsdelar. Det är decennier sedan vi stod inför något liknande och för-
hoppningarna bland partikelfysikerna är stora. Ett helt nytt fönster till det 
okända håller på att öppnas och vi får möjlighet att besvara några av de allra 
mest fundamentala frågorna.

I LHC accelereras protoner i två strålar till hastigheter nära ljusets. Till 
en början kommer energin hos varje enskild proton i vardera strålen att 
uppgå till 3.5 TeV för att efter en uppgradering av acceleratorn om ett par år 
kunna uppgå till 7 TeV. Detta motsvarar ungefär rörelseenergin hos en något 
jäktad flygande mygga vilket kanske inte verkar vara så imponerande. Men 
med partikelmått mätt utgör det en alldeles enorm mängd energi eftersom 
den skall klämmas in i en enskild liten proton. omräknad till energi svarar 
ju protonens massa bara mot en ynka tusendel av en TeV. 
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Förutsättningarna för ny och spännande fysik uppstår när protonstrå-
larna kolliderar. Att konstruera och bygga den nödvändiga utrustningen för 
detektion och analys av nya partiklar är en stor utmaning. Uppsalafysiker 
har på ett avgörande sätt varit med och utvecklat den nya teknik som krävs 
för den väldiga ATLAS-detektorn som i storlek kan jämföras med Uppsala 
domkyrka. Det handlar dels om konstruktionen av vissa typer av partikel-
detektorer, dels om framtagandet av nödvändiga analysmetoder. Man deltar 
dessutom aktivt i analysen av data från ATLAS och sökandet efter nya par-
tiklar.

När man letar efter den materiens fundamentala byggstenar vid CERN 
med hjälp av LHC använder man sig av den mest avancerade teknik som 
finns: allt från de supraledande magneter, nerkylda till bara ett par grader 

Professor Joseph Nordgren, tidigare vicerektor för vetenskapsområdet naturvetenskap 
och teknik tillsammans med rektor Anders Hallberg vid ett besök i partikelfysiklabo-
ratoriet CERN i Schweiz i februari 2010. 
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över den absoluta nollpunkten, som krävs för att styra protonstrålarna, till 
de världsomspännande datanät som krävs för analysen av resultaten. Det är 
en stimulerande uppgift att kunna vara med och utveckla morgondagens 
teknik – den som kommer att förändra vår vardag – samtidigt som man 
bidrar till att avtäcka naturens innersta hemligheter.

På närmare håll har vi MAx-laboratoriet i Lund som Uppsalaforskare på 
ett avgörande sätt bidragit till uppbyggnaden av. Det handlar från Uppsalas 
sida inte bara om konstruktion av nödvändig apparatur utan i hög grad också 
om det faktiska nyttjandet för forskning. Laboratoriet invigdes i slutet av 
åttiotalet och dess anläggningar har främst använts för att studera egenska-
perna hos olika typer av material med hjälp av röntgenstrålning. Strålningen 
produceras i form av synkrotronstrålning som genereras av elektroner när 
de rör sig i böjda banor. Man står nu beredd att ta nästa steg i och med bygg-
nationen av MAx IV som kommer att närma sig gränsen för vad som över 
huvud taget är möjligt att uppnå med denna teknik. Elektronerna kommer 
att slingra sig fram i slalombanor med tvära kast och leverera vassa strålar 
lika smala som hårstrån. Det är inte bara fysiker och kemister som kommer 
att ha nytta av MAx IV. även den levande materien kommer att kunna 
studeras av biologer, nyfikna på proteiner och virus, och medicinare som vill 
utveckla nya läkemedel.

Uppsalas tradition inom spektroskopi kan spåras ända tillbaka till  Anders 
Ångström i mitten av 1800-talet. Som nybliven Uppsalaprofessor belöna-
des Manne Siegbahn 1924 med Nobelpriset i fysik för upptäckter inom just 
röntgenspektroskopi, och sonen Kai Siegbahn fick 1981 Nobelpris för ut-
vecklingen av elektronspektroskopin.

För att fortsätta utvecklingen mot allt bättre analysmetoder måste man 
ta fram en teknik baserad på någonting annat än den som utnyttjas i van-
liga synkrotronljusanläggningar. Det som är aktuellt är en frielektronlaser 
eller FEL. Också i en FEL handlar det om elektroner som sänder ut ljus 
när de rör sig i krokiga banor. Men i detta fall ligger elektronerna och det 
utsända ljuset i takt och ljuset blir därför koherent vilket är just vad som 
karakteriserar en laser. Dessutom återverkar ljuset på elektronerna och får 
dem att klumpa ihop sig vilket ger upphov till mycket korta pulser av ljus. I 
framtiden kommer frielektronlasrar för röntgenljus att kunna revolutionera 
materialforskningen.

Den teknik som krävs för frielektronlasrar har mycket gemensamt med 
vad som är aktuellt för nästa generation av partikelacceleratorer. Detta är 
ett av många exempel på hur olika typer av forskning kan korsbefrukta va-
randra. Uppsala är djupt engagerat i området och kanske man bör överväga 
om någon lite större anläggning borde byggas också här. Fysiken är visser-



135

fysik OCh astrOnOmi i uppsala

ligen internationell, och det är inte av avgörande betydelse var i världen en 
byggnad ligger, men för rekrytering och grundutbildning är det viktigt också 
med synliga anläggningar på plats.

The European Spallation Source, ESS, är en annan större anläggning för 
avancerad materialfysik som väckt stora förhoppningar. Liksom MAx IV 
kommer den att byggas i Lund. I ESS kommer man att utnyttja intensiva 
pulser av neutroner i stället för synkrotronljus för att studera egenskaper 
hos olika typer av material. För att erhålla neutronstrålarna beskjuter man 
ett mål av kvicksilver med protonstrålar vilka i sin tur slår ut neutroner 
via en process som kallas spallation. Neutronernas våglängder kan anpassas 
efter vilken typ av material man studerar och man får även möjlighet att 
erhålla information om vilka typer av atomer som ingår i provet. Neutroner 
är också särskilt lämpliga för att studera känsliga biologiska material.

George F. Smoot, Nobelpristagare i fysik, föreläser på Ångströmlaboratoriet i sam-
band med det traditionella Nobelpristagarbesöket vid Uppsala universitet den 
13 december, 2006.
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Uppsala har förutsättningar att bidra på ett avgörande sätt också till det-
ta projekt. Här handlar det till en början om att vara med och konstruera 
de nya typer av acceleratorer som behövs. också detta arbete knyter an till 
liknande behov inom partikelfysik.

Framtiden

Fysiken drivs inte bara fram av den tekniska utvecklingen utan är i sig också 
teknikdrivande. Detta är ett egentligen alldeles självklart påstående. Revo-
lutionerande ny teknik hänger intimt samman med nya upptäckter inom na-
turvetenskapen – inte minst inom fysiken. Den newtonska mekaniken kan 
ses som en avgörande förutsättning för hela den industriella revolutionen.

Men det är intressant att se hur forskning också inom förhållandevis exo-
tisk fysik kan få oväntade tillämpningar. Ett välkänt exempel handlar om 
internet. Det var ur den intellektuella kultur och de behov som utvecklades 
på CERN som World Wide Web växte fram. Den första bild som lades upp 
på nätet var en bild av CERN:s ”husband”, Les Horrible Cernettes. Den re-
volution i informationsteknologi som vi sett under de senaste 20 åren är en 
biprodukt av forskning inom partikelfysik.

Ett intressant exempel på en direkt tillämpning av resultat från partikel-
fysiken är PET-kameran (positron emisson tomography) som spelar en stor 
roll inom sjukvården. Märkligt nog baseras dess funktion på existensen av 
och egenskaperna hos antimateria. Universum består ju till övervägande del 
av materia, med bara små spår av antimateria som förekommer företrädesvis 
i lite mer exotiska sammanhang. Men antimateria är egentligen inget särskilt 
märkligt. Den har samma egenskaper som vanlig materia – fast tvärtom. 
Antipartikeln till en elektron är en positron som har motsatt laddning till 
elektronen men lika stor massa och i övrigt samma egenskaper. När mate-
ria och antimateria möts annihilerar den och omvandlas till ren strålning. 
En månlandare med astronauter hade omvandlats till strålning tillsammans 
med ett lass mångrus om månen bestått av antimateria.

I en PET-kamera utnyttjar man målsökande radioaktiva preparat. Det 
radioaktiva ämnet letar sig fram till rätt ställe i kroppen och sönderfaller så 
småningom genom att skicka ut positroner. Positronerna hittar raskt elekt-
roner som de annihilerar med varvid två gammastrålningsfotoner skickas ut 
åt varsitt håll och detekteras. Genom att mäta upp flera sådana sönderfall 
kan en tredimensionell bild byggas upp. Antimaterien kan alltså sägas vara 
central inom sjukvården.

Vilka tillämpningar kommer dagens fysik att ge upphov till i framti-
den? Själva poängen med frågan är att den är omöjlig att besvara. Vad som 
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däremot står klart att är att det inte finns någon motsättning mellan den 
fundamentala grundforskningen och den allra mest tillämpade. De är båda 
förutsättningar för varandra och skapar tillsammans de verkligt kreativa 
miljöerna.

Det finns i Uppsala en kontinuerlig skala från den mest extrema grund-
forskningen till den allra mest tillämpade. Inom fysiken sträcker sig forsk-
ningen från frågor som rör naturens allra minsta beståndsdelar och uni-
versums ursprung till utvecklingen av ny, säker kärnteknik och problem 
relaterade till begränsningen av jordens energiresurser. Styrkan hos ett uni-
versitet som Uppsalas – faktiskt just det som ger det dess styrka – är förmå-
gan att inrymma allt detta. Närvaron av grundvetenskaplig spetsforskning 
vid universitetet är en ovärderlig tillgång för våra utbildningar inom natur-
vetenskap och teknik. Att se bredden som en möjlighet och att med ömsesi-
dig respekt låta de olika ämnesområdena komplettera och stödja varandra är 
det som långsiktigt ger utdelning. Det är också vad som krävs för att kunna 
rekrytera de bästa studenterna både nationellt och internationellt. Erfaren-
heten visar att det inte är stora och statligt centralstyrda satsningar som är 
den metod man skall använda om man vill skapa miljöer som genererar de 
riktigt stora upptäckterna. Uppsala universitet är i kraft av sina forskare väl 
rustat att självt ta ansvaret för sitt val av forskningsfrågor.

Men varken fysiken eller naturvetenskapen kan verka isolerat. Det som 
skiljer ett komplett universitet från fackhögskolorna är möjligheten att för-
medla det riktigt breda perspektivet. Detta gäller inte minst i kontakten 
med det omgivande samhället. Under senare år har universitetet blivit allt 
bättre på att engagera sig i omvärldskontakter. Enskilda forskares initiativ 
och prestationer uppmuntras samtidigt som man arrangerar paneldebatter, 
populärvetenskapliga föreläsningar och andra utåtriktade aktiviteter. Här 
finns rika möjligheter för fortsatt utveckling.

Möjligheterna att ytterligare utveckla kontakterna mellan universitetets 
tre vetenskapsområden är betydande. Genom rika kontakter mellan dem 
vad gäller såväl lärare som studenter kan vårt universitet bli så mycket mer 
än bara summan av sina delar. Våra studenter på de naturvetenskapliga och 
tekniska utbildningarna har mycket att vinna på att få med sig kunskaper 
inom humaniora och samhällsvetenskap för att på så sätt bättre kunna be-
döma teknikens och naturvetenskapens möjligheter och begränsningar. På 
motsvarande sätt tjänar vi alla på att studenter inom ekonomi och juridik 
genom inblickar i den naturvetenskapliga världsbilden utvecklas till mer in-
siktsfulla framtida beslutsfattare. Vi måste alla ha ambitionen att förmedla 
något mer än en snäv yrkesutbildning med kort bäst före-datum, och även 
ha modet att argumentera för varför det är viktigt.
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Låt oss tillsammans verka för en rik akademisk miljö karakteriserad av 
nyfikenhet och lyhörd debattlusta över ämnesgränserna. Det är på så sätt vi 
skapar goda förutsättningar för framtidens forskning och undervisning.
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Livets och biologins utveckling 
Hans Ellegren

Anders Hallbergs rektorat sammanfaller med den kanske mest spännande 
perioden i biologins utveckling. Vi har nu möjlighet att bokstav för bokstav 
kartlägga hela den genetiska koden hos levande organismer och har därmed 
skapat förutsättning för att förstå varför en fågel, blomma, mask eller bakte-
rie ser ut och fungerar just som en sådan. Det var inte många år sedan detta 
framstod som en utopi. Genom att analysera det genetiska materialet hos 
olika arter kan vi dessutom förstå hur evolutionen har gett upphov till den 
fantastiska mångfald av livsformer som finns runt omkring oss. Allt liv på 
jorden utnyttjar DNA-molekylen som en ritning för organismens uppbygg-
nad och som ett sätt att föra över denna information mellan generationer. 
Evolution genom naturligt urval bygger på att de ritningar som kan skapa de 
mest framgångsrika ”produkterna”, i termer av dessas överlevnad och förök-
ning, sprids och därmed kommer att ligga till grund för kommande gene-
rationer. Individer är i det perspektivet ”programmerade” för att maximera 
spridningen av sina gener, antingen direkt genom att själva få många avkom-
mor eller indirekt genom att bistå släktingar i deras förökning; släktingar 
delar ju en viss andel av sina gener.

Möjligheten att kartlägga arvsmassor följer av en halvsekellång trend 
inom biologin där ett ökande fokus har riktats mot studier av liv på moleky-
lär nivå. Molekylärbiologin, i dag ett centralt begrepp inom biologin, växte 
fram med början under 1960-talet och allt eftersom etablerades molekylär-
biologiskt inriktade verksamheter och institutioner på olika universitet, vid 
Uppsala universitet i början på 1970-talet. Dessförinnan hade i Uppsala be-
drivits studier av proteiner med kristallografi inom ramen för verksamheten 
i kemi, vilket i någon mening var en ämnesmässig föregångare.

Under de allra senaste decennierna har denna inriktning kraftigt kommit 
att expandera och den utgör i dag inte bara ett betydande inslag vid landets 
naturvetenskapliga fakulteter utan också vid dess medicinska. En molekylär 
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ansats har även kommit att påverka de delar av biologin som studerar arters 
anpassningar och utveckling, inte minst inom ekologi och evolutionsbio-
logi. Här finns en enorm potential till ny kunskap, i ett gränsland mellan 
evolutionsforskning och det område som har kommit att kallas genomik 
(genom = arvsmassa). I detta bidrag ska jag ge några exempel på de framsteg 
som denna kombination av forskning på molekylär och individ-/artnivå har 
gett oss under senare år, med exempel från forskningen vid Institutionen 
för ekologi och genetik. Det handlar huvudsakligen om ren grundforskning, 
men kunskapen om livets utveckling har vidare dimensioner än så. Att för-
stå vår egen bakgrund och vilka steg som under miljoner av år har lett fram 
till vår art är ju till exempel en fråga av närmast existentiell natur. kunska-
pen om livets utveckling är också essentiell för att vi ska förstå hur vi på ett 
hållbart sätt ska kunna nyttja naturresurser för vår egen överlevnad, utan 
att på försvinnande kort tid oåterkalleligen utplåna den mångfald av liv som 
evolutionen under miljoner och åter miljoner av år har värkt fram.

Gener och egenskaper

Under 1970- och 80-talet fokuserade en stor del av forskningen inom ekologi 
framför allt på området evolutionär beteendeekologi, till exempel på vilket 
sätt och med vilken strategi individer väljer partner och hur utvecklingen 
av sådana mönster går till. I Uppsala personifierades denna inriktning av 
professorn i zooekologi, Staffan Ulfstrand, som efter att ha rekryterats från 
Lunds universitet under 20 år kom att leda en mycket framgångsrik verk-
samhet vid dåvarande Zoologiska institutionen. Denna forskning grundar 
sig i synsättet att individer har utvecklat (evolverat) beteenden som är opti-
merade för vissa livsbetingelser och att det naturliga urvalet ständigt gynnar 
dem som bär på sådana gener som ger bäst anpassning i den miljö som råder. 
En förutsättning för evolution är således att individer varierar i sin framgång 
och att denna variation grundar sig i subtila men nog så viktiga skillnader i 
deras arvsmassor.

Vad är det för egenskaper som gör en individ framgångsrik i förökning 
och överlevnad? Det är naturligtvis något som varierar från art till art och 
som beror av de särskilda livsvillkor som gäller för en viss art. Nu radas 
emellertid upp exempel på exempel på gener där nya varianter (mutationer) 
har gett dess bärare en fördel under evolutionen. På detta sätt går forskning 
inom ekologi och evolutionsbiologi in i en ny fas, där den smälter samman 
med genetiken. Ett exempel på en uppmärksammad studie som kombinerat 
genetisk metodik med mångåriga fältstudier är kartläggningen av den ge-
netiska bakgrunden till näbbformen hos Darwinfinkar på Galapagosöarna. 
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Studenter vid Evolutionsbiologiskt centrum.
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För Darwin själv gav ju dessa fåglar honom insikt i hur anpassning till skilda 
förhållanden kan driva utvecklingen av egenskaper. Den variation i näbb-
form hos Darwinfinkarna som gjort att olika utvecklingslinjer har kunnat 
specialisera sig på olika typer av föda har nu, 150 år senare, således fått sin 
genetiska förklaring. Det är en gen med namnet calmodulin som genom 
att producera en signalsubstans får stamceller i benvävnad att utvecklas till 
olika former av den utväxt som näbben utgör.

Forskningen vid vår institution inom detta område har kommit att stu-
dera en annan fink, zebrafinken. Denna fågel är lätt att hålla i fångenskap 
där den gärna också förökar sig; den används ju ofta som burfågel. På så sätt 
kan man föda upp många fåglar och studera hur egenskaper nedärvs mellan 
generationer. Genom ett samarbete med ett Max Planck-institut i Tyskland, 
där just sådan uppfödning sker, har vi följt nedärvningen av egenskaper som 
storlek, beteenden och utseenden och satt detta i relation till nedärvningen 
av olika gener. Det senare låter sig göras genom att man med DNA-analys 
registrerar vilka genvarianter olika individer ärver och sedan undersöker 
statistiskt om de som ärver en speciell variant också ärver en speciell egen-
skap från sina föräldrar. På så sätt är vi nu flera gener som styr till exempel 
vingens och näbbens utseende på spåren. 

Hur nya arter bildas

Att hitta gener som påverkar arters anpassningar är kopplat till den process 
som leder fram till att en art antingen utvecklas till en ny art eller delar 
upp sig på två eller flera olika arter. På fackspråk kallas detta artbildning 
(på engelska speciation). En klassisk modell för artbildning är att grupper 
av individer av en art kommer att leva åtskilda från varandra, till exempel 
genom att deras utbredning delas upp av fysiska (hav, berg et cetera) el-
ler ekologiska (till exempel olämpliga miljöer) barriärer. Efter hand som 
de lever åtskilda kommer nya genetiska varianter att uppstå på respektive 
håll, vilka ligger till grund för specifika anpassningar inom respektive grup-
pering. Till slut kan grupperingarna ha kommit att utvecklas i så pass olika 
riktningar att om de av någon anledning skulle få kontakt igen så uppfattar 
de inte längre varandra som artfränder. och även om de skulle göra det (av 
misstag?) så är deras gener inte längre kompatibla att tillsammans åstad-
komma dugliga avkommor. Denna ”inkompatibilitet” kan ta sig uttryck i 
att det över huvud taget inte bildas några avkommor (hybrider) vid en 
korsning mellan individer från de olika grupperingarna eller att hybrider 
trots allt kan bli till men att de sedan får en nedsatt fortplantningsförmåga, 
i extremfallet sterilitet.
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Det pågår en intensiv jakt på att hitta sådana gener som gör att åtskilda 
grupper av vad som en gång var samma art inte längre kan föröka sig tillsam-
mans. Sådana ”artbildningsgener” är något av nyckeln till att förstå hur nya 
arter bildas. Man har bland annat spekulerat i att det kan röra sig om gener 
som är inblandade i befruktningen (så att spermier och äggceller från de 
olika grupperna inte längre kan smälta ihop) eller gener som ska producera 
könsceller hos hybriden. Än så länge finns dock få sådana gener identifierade.

För några år sedan inledde jag ett samarbete med en kollega här på Evo-
lutionsbiologiskt centrum, EBC, Anna Qvarnström, som under lång tid har 

DNA-glas. Utsmyckning i EBC.
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studerat fågeln halsbandsflugsnappare. Det är en nära släkting till den mer 
bekanta svartvita flugsnapparen, en kär gäst i sommarstugornas fågelholkar. 
Medan den senare finns över i stort sett hela landet är halsbandsflugsnap-
parens utbredning begränsad till Öland och Gotland, där alltså både arterna 
lever sida vid sida. De är utseendemässigt mycket lika varandra men som 
namnet antyder har hanar av halsbandsflugsnapparen, till skillnad från ha-
nar av den svartvita, ett vitt band runt hela halsen och över nacken. Honors 
likhet är av sådan grad att endast skickliga ornitologer förmår skilja dem 
åt i fält. Man har uppskattat att utvecklingslinjerna som lett fram till att 
respektive art skilde sig åt för ungefär en miljon år sedan, ett förhållandes 
kort tidsperspektiv längs evolutionens axel. Vid den tiden var de två alltså 
fortfarande en och samma art. Som jämförelse var det 5–7 miljoner år sedan 
människans utvecklingslinje skilde sig åt från den linje som gick till vår nu 
levande närmaste släkting, schimpansen. Däremot sammanfaller flugsnap-
parens separation ungefär med tiden för människan och neanderthalarens 
separation. 

Anna Qvarnström och hennes kolleger har kartlagt många aspekter av 
halsbandsflugsnapparens liv och på senare år har de i fält studerat hur de 
två arterna förhåller sig till varandra och vad som händer om de trots allt 
bildar par. De kan få avkommor men dessas fertilitet är begränsad. Vårt 
bidrag till den här forskningen har varit att försöka kartlägga den genetiska 
bakgrunden till arternas olika anpassningar och deras nedsatta förmåga att 
korsa sig med varandra. Vi inledde dessa studier på ett ganska traditionellt 
sätt genom att använda enskilda så kallade genetiska markörer för att för-
söka hitta samband mellan gener och egenskaper. Det är emellertid lite som 
att leta efter en nål i en höstack och för att ha en realistisk chans till fram-
gång stod det snart klart att hela arvsmassan behövde kartläggas. Förvisso 
hade detta tidigare gjorts för några arter, däribland människan, men sådana 
projekt hade hittills krävt enorma maskinella, personella och inte minst 
ekonomiska insatser och hade byggt på samverkan inom stora internatio-
nella konsortier. I praktiken var det bara några få institut i världen som haft 
den tekniska möjligheten till datainsamling och för en enskild forskargrupp 
framstod detta som närmast en utopi.

För ett par tre år sedan skedde ett stort tekniskt genombrott i möjlighe-
ten att läsa av den genetiska koden i arvsmassan. Med hjälp av ny metodik 
och nya instrument kan detta nu göras i en skala som får den teknik som 
användes bara för 5–10 år sedan att närmast framstå som ålderdomlig. Vi 
anammade direkt denna nya teknik och i dag står vi färdiga med den kom-
pletta genetiska koden för halsbandsflugsnapparens arvsmassa! Det är sam-
manlagt drygt en miljard bokstäver genetisk kod som vi har avläst. Arbetet 
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har varit möjligt tack vare de resurser för infrastruktur som Uppsala univer-
sitet erbjuder, dels den sekvenseringsplattform vid Akademiska sjukhuset 
som byggts upp av Ann-Christine Syvänen, dels de hårdvaruresurser för 
mycket krävande datorberäkningar som finns inom ramen för ”UPPMAX”, 
Uppsala Multidisciplinary Center for Advanced Computational Science.

Nu har vi inlett nästa fas i detta projekt som innebär att bestämma inte 
bara en fågels genetiska kod utan tio individers kod, och det av både hals-
bandsflugsnapparen och svartvita flugsnapparen! Vi har precis börjat analy-
sera resultaten. Preliminärt indikerar de att det finns vissa specifika regioner 
av flugsnapparnas arvsmassa som skiljer sig markant åt mellan arterna. Dessa 
regioner kan mycket väl innehålla de gener som gör att de är två olika arter. 
För oss väntar nu en spännande tid i det fortsatta analysarbetet.

Halsbandsflugsnapparens arvsmassa har kartlagts av forskare vid Uppsala universitet. 
Illustration: konstnären Lars Jonsson, hedersdoktor vid Historisk-filosofiska fakulteten.
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Att påvisa evolution genom naturligt urval

Det ligger en särskild utmaning i att på empirisk väg påvisa evolution genom 
naturligt urval. kruxet är de långa tidsperioder det handlar om. De bästa 
modellsystemen är de organismer som förökar sig snabbt och där tiden från 
en generation till nästa är kort. Bakterier är ett sådant exempel. Hos dem 
kan man påvisa evolution baserad på naturligt urval genom att utsätta dem 
för omständigheter (till exempel antibiotika) som de som har en särskild 
genvariant klarar bättre än andra och efter många generationer observera 
att de med den nu fördelaktiga genvarianten helt har tagit över. För djur 
eller växter där det går många år mellan generationer blir sådan forskning 
naturligtvis svår i praktiken. Däremot kan finnas andra, mer indirekta, sätt 
att komma till likartade slutsatser även när det gäller sådana organismer.

Studier av DNA-molekylen erbjuder dock särskilda möjligheter till evo-
lutionära undersökningar. DNA-molekylen förändras genom mutationer och 
man vet ungefär hur ofta de uppstår. om man undersöker en viss DNA-re-
gion och jämför dess genetiska kod hos två arter kommer man att hitta skill-
nader som har kommit till genom mutationer i de olika utvecklingslinjerna 
sedan de skiljde sig åt. Man kan till och med använda graden av olikhet som 
en sorts ”molekylär klocka”: ju fler skillnader desto längre tid sedan arterna 
skiljde sig åt. Den tiden kan man också uppskatta genom kunskapen om hur 
ofta mutationer uppkommer.

Nu är det så att det uppstår många, många fler mutationer än vad som till 
slut kommer att sprida sig till alla individer inom arten. En mutation har ju 
alltid sitt ursprung i en av de två könsceller som smält samman till att forma 
en ny individ. Vad som sedan kan hända är till exempel att denna individ 
inte får några egna avkommor och då kommer mutationen helt enkelt att 
försvinna. och även om det skulle bli avkommor och åtminstone någon av 
dessa ärver just den kromosom som innehåller den nya mutationen, kommer 
de flesta familjelinjer i slutändan ändå att dö ut. Om den nya mutationen 
varken gör livsdugligheten hos dess bärare bättre eller sämre än hos andra 
individer, kan sannolikheten för dess spridning inom arten beskrivas som 
en mer eller mindre slumpmässig process. Det är under sådana förhållan-
den med en jämn och konstant förändringshastighet som man kan tillämpa 
en molekylär klocka. Men, vid naturligt urval förändras sannolikhetsläget. 
om den nya mutationen på ett fördelaktigt sätt påverkar dess bärare med 
avseende på överlevnad och förökning, då ökar också sannolikheten för att 
mutationen ska sprida sig inom arten och i slutändan bäras av alla. om den 
nya mutationen däremot har en negativ inverkan på överlevnad och repro-
duktion, då bör det naturliga urvalet leda till att mutationen efterhand bärs 
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av allt färre individer och till slut helt försvinner från arten. De här relativt 
enkla förhållandena ger oss några viktiga förutsägelser för hur olika regioner 
av DNA-molekylen kommer att utvecklas. Mer specifikt, vi kan förvänta 
oss att antingen hitta större eller mindre skillnader i en DNA-region mel-
lan arter än vad fallet borde vara om där bara skedde mutationer som inte 
påverkade det naturliga urvalet i endera riktningen.

Storskaliga studier av olika arters arvsmassor ger nu bevis efter bevis på 
det naturliga urvalets roll under evolutionen. Det visar sig bland annat att 
många regioner av DNA:t utvecklas långsammare än vad man skulle för-
vänta sig rent slumpmässigt. Det här måste röra sig om regioner som fyller 
viktiga funktioner i organismens liv, där mutationer i de flesta fall leder till 
försämringar av dessa funktioner. Sedan ett bra tag vet vi att gener är ett 
exempel på sådana regioner. De utgör ju mallar för de proteiner som bildas 
i kroppen. Men viktiga regioner tycks också finnas i de delar av arvsmas-
san som inte utgörs av gener. även här hittar man så pass mycket likheter 
även mellan relativt avlägset besläktade arter att mutationer i dessa regioner 
måste ha inneburit stora nackdelar för bärarna av dem. Det troligaste är att 
de här regionerna har betydelse för hur, när och var olika gener ska omvand-
las till protein.

De storskaliga arvsmasseanalyserna ger också empiriskt stöd för det mot-
satta förhållandet, det vill säga att vissa mutationer ger individer en fördel 
i kampen för överlevnad och framgång i fortplantningen. Det går att påvisa 
att specifika bokstäver i olika geners genetiska kod har förändrats snabbare 
än de borde ha gjort av ren slump. Här måste således det naturliga urvalet 
ha gynnat bärarna av dessa mutationer. Genom att undersöka vilka gener 
som visar sådana tecken på accelererad utveckling kan vi också förstå vilka 
sorts anpassningar som varit viktiga i olika utvecklingslinjer. Vid sådana un-
dersökningar dyker vissa typer av gener ofta upp hos många arter. Det bästa 
exemplet är immunförsvarets gener. I takt med att organismer hela tiden 
utsätts för nya typer av virus och bakterier råder ett stort tryck på att de 
gener som är inblandade i kroppens försvarsmekanismer ska förändras och 
därmed få ny motståndskraft. 

I vår forskning har vi särskilt studerat evolutionen av de gener hos fåglar 
som kan tänkas vara förknippade med minne och sång. Några grupper av 
fåglar, framför allt papegojor och sångfåglar (det vill säga tättingar eller vad 
vi i dagligt tal skulle kalla småfåglar) delar en egenskap med ett ytterst fåtal 
övriga djurgrupper inklusive människan: de kan höra ljud, lagra informa-
tion om dessa ljud och sedan själva uttrycka ljudet. En papegoja kan precis 
som en människa lära sig säga ”dumma goja” men det kan varken en tupp, 
en hund eller en snok. Bland sångfåglar finns en del oerhört ekvilibristiska 
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härmare. Man kan till exempel få höra en stare härma en rad olika andra 
fågelarter. Den här förmågan måste rimligen ha utvecklats genom att gener 
som är inblandade i hjärnans funktion har fått nya egenskaper genom mu-
tationer som det naturliga urvalet har gynnat. Vi har nu identifierat flera så-
dana gener som har förändrats just hos sångfåglar, däribland flera så kallade 

År 2009 blev Per Ahlberg, professor i evolutionär organismbiologi, och hans forskar-
grupp kontaktade av Grzegorz Niedzwiedzki som hade avgjutningar av fotspår från 
ett polskt stenbrott. Man misstänkte att fotspåren åstadkommits av en tidig tetrapod, 
det vill säga ett fyrfotadjur. Det visade sig att spåren är de hittills äldsta funna läm-
ningarna efter ett landlevande ryggradsdjur och flyttar övergången från hav till land 
för högre djur bakåt i tiden med cirka 18 miljoner år mot vad som tidigare var känt. 
Fynden väckte vederbörlig uppmärksamhet i forskarvärlden och resultatet publice-
rades i januari 2010 i tidskriften Nature. Vid invigningen av utställningen ”Första 
steget” i oktober 2011 gjordes en avgjutning av Anders Hallbergs fot.
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glutamatreceptorer, och kanske kan denna kunskap ge oss ledtrådar till hur 
minne och förmågan till ljuduttryck regleras även hos människan.

Glöm inte slumpen!

Medan de empiriska beläggen för evolution genom naturligt urval är oom-
kullrunkeliga har jämförelser av arters arvsmassor på senare tid bidragit 
till en mer komplex bild av hur DNA-molekylen utvecklas. Man har fun-
nit systematiska skillnader mellan arter i fråga om hur snabbt förändringar 
som påverkar geners funktion ackumuleras. Man har till exempel funnit att 
människolinjen har utvecklats särskilt snabbt i detta avseende. Från början 
ledde det till tron att denna snabba förändringstakt skulle kunna förklara 
det som vi uppfattar som människans komplexitet, till exempel vad gäller 
den kognitiva förmågan. Men det har efterhand visat sig att andra arter upp-
visar liknande mönster. Andra arter eller utvecklingslinjer tycks däremot 
utvecklas långsammare.

En gemensam nämnare för linjer med snabb utveckling tycks vara att 
de utgörs av arter som består av relativt få individer. Människan är ett gott 
exempel eftersom vi tillbaka i historien förmodligen bara bestod av ett 
10 000-tal individer som bidrog till reproduktionen, ett jämförelsevis litet 
antal i detta sammanhang. Linjer med långsam genutveckling däremot är 
arter som förekommer med ett stort antal individer. Den tolkning jag och 
andra gjort av dessa observationer är att den snabba utvecklingen inte byg-
ger på en ackumulering av fördelaktiga mutationer. Tvärtom talar mycket 
för att vissa linjer inte har kunnat undvika att göra sig av med ofördelaktiga 
mutationer!

oftast förväntar man sig att en skadlig mutation ska sållas bort av det 
naturliga urvalet. och ju skadligare, desto snabbare bör detta gå. Men för 
en mutation som bara ger en något försämrad överlevnad och fortplantning 
finns faktiskt chansen att den trots allt kommer att sprida sig inom arten. 
Denna sannolikhet är omvänt proportionell mot antalet individer inom ar-
ten. För en art som består av ett relativt litet antal individer kan därmed 
slumpen göra att även något ofördelaktiga mutationer till slut finns hos alla 
individer. Störst är sannolikheten för detta om en sådan mutation uppstår i 
arvsmassan i närheten av en fördelaktig mutation. I takt med att det natur-
liga urvalet gynnar bärare av den fördelaktiga mutationen så kommer den 
ofördelaktiga mutationen så att säga att halka med.

För att illustrera slumpens roll med ett extremfall kan vi tänka oss en 
art som efter långvarig minskning i antal till slut består av endast en hane 
och en hona. Vi tänker oss vidare att minskningen har varit förknippad med 
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stark inavel så att de två återstående individerna är genetiskt relativt lika 
varandra. om de då både bär på en kopia av en skadlig mutation på ett visst 
ställe i arvsmassan (det vill säga de har båda också en ”frisk” variant av den 
andra kromosomen på det aktuella stället i arvsmassan), är sannolikheten 
för att en avkomma ska få dubbla kopior av den skadliga varianten en på 
fyra. Säg att paret bara får två avkommor, en hane och en hona. Sannolik-
heten för att båda ska få dubbla kopior av den skadliga varianten blir då en 
på 16. Det kan tyckas som en relativt låg risk men om man betänker att lätt 
skadliga mutationer kan finnas på många ställen i arvsmassan ökar förstås 
risken för att på några av de ställena bara den skadliga varianten finns kvar i 
en kommande generation. Hade arten bestått av många fler individer skulle 
denna risk ha varit mycket mindre. Sammanfattningsvis bidrar alltså slum-
pen till evolutionen på ett sätt som vi tidigare kanske har negligerat eller 
helt enkelt inte tänkt på.

Framtiden

Som evolutionsbiolog får man ofta frågan: vad kommer att hända i framtiden, 
hur kommer till exempel människan att se ut? Svaret brukar bli i stil med: det 
är omöjligt att förutsäga, evolutionen har varken mål, mening eller riktning. 
Något lättare är det sannolikt att åtminstone i det korta perspektivet kunna 
förutsäga hur forskningen kring evolution och genetik kommer att utvecklas. 
Avläsningen av arvsmassor tycks fortfarande vara i en accelererande fas, det 
går snabbare och snabbare och det blir billigare och billigare. Vi lär snart ha 
tillgång till den genetiska koden för i princip vilken art som helst som vi är 
intresserade av, och vi kommer dessutom att kunna bestämma koden för ett 
mycket stort antal individer av en och samma art. om vi utgår från att de 
behov av datorresurser som analyser av dessa data kräver också expanderar 
öppnar sig mängder med möjligheter. om vi vet vilka gener som påverkar oli-
ka egenskaper kan vi till exempel testa hur individer med olika genvarianter 
beter sig under olika naturliga förhållanden. På så sätt kan vi verkligen kvanti-
fiera det naturliga urvalets styrka och effekt. Ett helt annat område som med 
all sannolikhet kommer att ha stor framgång inom den framtida biologien är 
kombinationen av cell- och molekylärbiologi och kunskapen om vilka gener 
som styr egenskaper som är viktiga i naturen. Man har börjat referera till 
detta område som systembiologi eller integrativ biologi. Förhoppningen är att 
kunna förstå hela kedjan från gener till proteiner, hur dessa proteiner verkar 
tillsammans med andra proteiner, hur de fungerar i celler, organ och ända 
upp till de egenskaper som individen i slutändan uppvisar.

Det är en ynnest att få verka som biolog i just denna tid!
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Energiforskning med tradition och förnyelse 

Kristina Edström

Allt vi gör kräver energi. Vi blir hela tiden fler människor på jorden och 
utan tillgång till en miljömässigt hållbar, billig och politiskt säker energi 
kommer levnadsvillkoren för framtida generationer att försämras. Energi är 
något som innebär en förändring, rörelse eller ett uträttat arbete. Energi be-
varas alltid och kan bara överföras från en form till en annan. Energi kan inte 
skapas eller förintas. För våra mänskliga verksamheter behöver vi energi av 
hög kvalitet, det vill säga elektrisk och mekanisk energi som kan omvandlas 
till andra energislag med små förluster. Vi behöver också få vår energi på ett 
säkert sätt och det måste vara miljömässigt hållbart.

I dagens läge finns ingen optimal teknisk lösning. Varje nation har utifrån 
tillgången på naturresurser (eller brist på sådana) sin energimix. I Sverige är 
vattenkraft och kärnkraft dominerande, men vi är också beroende av olja 
för transporter. Uppsala universitets energiforskning söker svara på frågorna 
hur framtidens energibehov ska tillgodoses genom att stimulera och utveck-
la kunskap och teknik med stor bredd för att minska oljeberoendet, göra 
kärnkraften säkrare och öka mängden förnybar energiproduktion kopplad 
till bästa möjliga energieffektivisering och energilagring.

Under Anders Hallbergs tid som rektor har universitetets energiforsk-
ning tagit ett starkt kliv framåt. Från att omfatta ett antal naturvetenskap-
liga och tekniska aktiviteter har verksamheten breddats med områden som 
psykologi, juridik, ekonomisk historia och statsvetenskap, för att nämna 
några. Detta har möjliggjorts av regeringens forskningsstrategiska medel 
för energi i alliansen StandUp for Energy – ett samarbete mellan Uppsala 
universitet, kTH, SLU och Luleå tekniska universitet. Ett av syftena med 
detta samarbete är att vara ett kraftcentrum i Europa inom områdena elek-
triska kraftnätverk, smarta elnät, fordon (batterier) och energisystemfrågor. 
Uppsala universitet har också lyckats bli del i en av sex centrala noder, så 
kallade ”Knowledge Innovation Communities”, eller KIC:s, för energi. KIC 
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InnoEnergy är en satsning vid European Institute of Technology and Innova-
tion (EIT), vilket är ett mångmiljardnätverk för utbildning och innovation 
grundat av den Europeiska kommissionen. kIC InnoEnergy omfattar hela 
energiportföljen och beräknas existera i minst 15 år. Vad är då som har gjort 
att Uppsala universitet så tydligt har lyckats befästa denna nationella och 
europeiska tätposition inom energiforskningens område?

Jag vill i det följande ge några exempel på verksamheter i Uppsala uni-
versitets energiportfölj.

Vatten (vatten-, våg- och marin strömkraft), vind och sol (artificiell fo-
tosyntes, solceller, fotokatalys och solvärme) är några tekniska och natur-
vetenskapliga forskningsområden där Uppsala universitet visar en särskild 
förnyelse och lyskraft.

Forskning där vatten är i centrum sker vid avdelningen för elektricitets-
lära, där professor Mats Leijon vid Institutionen för teknikvetenskaper leder 
en omfattande verksamhet. Det mest kända exemplet på forskningen är 
vågkraften. Ett vågkraftverk består av en boj med tre meters diameter som 
förbinds med en specialdesignad linjärgenerator som i sin tur sitter fast i en 
fjäder. På så sätt uppnås effekt både när bojen rör sig uppåt och nedåt. Ett 
antal vågkraftverk är nu sjösatta i vattnet utanför Lysekil. Den första bojen 
sattes ut 2006 och experimenten visar att bojarna klarar hårt väder med 
stora vågor och att de kan leverera ström. Denna forskning och utveckling 
har tilldragit sig stort intresse. Ett vittnesmål härom är vågkraftverken som 
2011 valdes som motiv på ett frimärke. Forskningen har också lett till etab-
lering av företaget Seabased.

Småskalig vattenkraft och marin strömkraft är områden där nya typer av 
generatorer utvecklas som kan göra energi av strömmande vatten. Det första 
marina strömkraftverket placeras ut i Söderforsen under 2011.

Ett annat exempel på forskning inom vattenområdet är utvecklingen av 
nya magnetiska lager som ska förbättra överföringskapaciteten från genera-
torer till det elektriska nätet. Detta är ett område som också baseras på den 
materialforskning som finns vid Uppsala universitet. Magnetiska material 
är generellt sätt ett nationellt styrkeområde där flera olika experimentella 
och teoretiska grupper samverkar. Professor olle Eriksson vid Institutionen 
för fysik och astronomi, som innehar professuren i teoretisk magnetism, 
leder ett viktigt ramprojekt från Vetenskapsrådet inom grundläggande en-
ergiforskning om magnetokaloriska material (material som hettas upp i ett 
magnetfält och kallnar när magnetfältet försvinner). Detta kan till exem-
pel användas för att hålla kylan i ett kylskåp. Ett annat samlingsområde för 
kraftelektronik är det som rör diamant. Professor Jan Isberg, Institutionen 
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för teknikvetenskaper, studerar särskilt hur diamant kan tillverkas som ett 
billigt material för kraftöverföring inom energiområdet.

Vindkraft är ett annat område som har tradition vid Uppsala universitet. 
Vilken är den bästa placeringen för ett vindkraftverk? Denna fråga försöker 
professor Hans Bergström, Institutionen för geovetenskaper, besvara. Vid 
Institutionen för teknikvetenskaper har professor Hans Bernhoff tillsam-
mans med Mats Leijon utvecklat vertikala vindkraftverk som är lätta och 
som hanterar den svaga punkten på ett vindkraftverk som är växellådan 
med att ställa den på marken. På bara fem år har systemet gått från idéer 
och beräkningar till att leverera el ut på nätet. Företaget Vertical Wind har 
nu tagit verksamheten från idé till kommersiell produkt.

Forskning kring solen som den viktiga energikällan har skapat en mång-
fald av kreativitet vid Uppsala universitet. De starkaste företrädarna för 
solcellsforskningen är professorerna Anders Hagfeldt, Hans Siegbahn och 
Håkan Rensmo som studerar ”molekylära solceller”, så kallade Grätzelsolcel-
ler. Docent Marika Edoff har tillsammans med professor Lars Stolt vid In-
stitutionen för teknikvetenskaper byggt upp tunnfilms-solcellsverksamhet, 
vilken har lett till skapandet av företaget Solibro.

kan man härma naturens sätt att direkt ta energi från solen och lagra den 
som ett bränsle? Nyligen formulerades detta internationellt under rubriken 
”solar fuels”. Det finns flera olika sätt att angripa detta problem.

Frimärken 2011 med vågkraftverk i Lysekil. Vågkraftverken är skapade av 
professor Mats Leijons forskargrupp.
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Ett sätt är att inspireras av de kemiska komplex som tar emot solljus 
i biologiska system och omvandlar energin till vätgas, syrgas och elektro-
ner. Inom konsortiet för artificiell fotosyntes vid Institutionen för fotokemi 
och molekylärvetenskap samarbetar biokemister under ledning av professor 
Stenbjörn Styring med kemiska fysiker som leds av professor Leif Hammar-
ström. Mikrobiell kemi har också med professor Peter Lindblad en given 
plats i samarbetet med den forskning som handlar om hur bakterier kan 
omvandla solljus till vätgas. Konsortiets forskning illustreras i figur 1. Ett 
nytt forskningsområde är studier av hur alger kan producera bränsle för till 
exempel transportsektorn.

Fotokatalys, det vill säga att använda solljus för att med hjälp av olika 
halvledarmaterial få vatten att ge vätgas eller använda det för att rena vat-
ten och döda bakterier, lockar flera olika grupper av unga forskare på olika 
institutioner inom Uppsala universitet.

En helt annan gruppering av energiforskare är fokuserade på energieffek-
tivisering i stället för energigenerering. Smarta fönster och energieffektiva 
byggnader är några exempel men även metoder för lagring av energi i form 
av batterier, bränsleceller, svänghjul och vätelagring finns väl representerade. 
I de här fallen är det den starka materialvetenskapliga och materialkemiska 
traditionen med både experimentell och teoretisk forskning som är avgö-
rande för förnyelsen av de olika tekniska tillämpningarna.

En av pionjärerna för forskning om smarta fönster är professor Claes-
Göran Granqvist vid Institutionen för teknikvetenskaper. Ett smart fönster 
har ett glas eller en polymer som elektrokemiskt kan påverkas så att det 
ändrar färg så att solljus antingen värmer ett rum eller stängs ute så att 
rummet inte behöver kylas vilket kräver extra energi. Denna forskning har 
också kommersialiserats i företaget Chromogenics. Professor Granqvist och 
professor Gunnar Nicklasson utvecklar forskningen vidare att omfatta hela 
byggnaders energisystem där luftkvalitet och energiförsörjning kan styras 
med olika smarta sensorer.

Batteriforskning har en lång tradition vid Uppsala universitet med flera 
olika studerade batterisystem. Professor Josh Thomas vid Institutionen för 
materialkemi startade med studier av natriumsvavelbatteriet (används i dag 
i Japan för storskalig ellagring) och övergick sedan till litiumbatteriforsk-
ning. Forskningen handlar i dag om hur nya litiumbatterier kan utvecklas 
för både storskalig lagring, fordon och miniatyriserade mikrobatterier. Att 
sätta rekord i energitäthet är utmaning. Därför utvecklas också metall-luft-
batterier som skulle kunna vara uppladdningsbara.  I dag leds verksamheten 
av artikelförfattaren. Ångströmlaboratoriets bredd med avancerad spektro-
skopi tas i anspråk vid samarbeten med professor Hans Siegbahn, professor 
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Håkan Rensmo och docent Laurent Duda. En typ av kondensator med låg 
energitäthet men med hög effekttäthet som baseras på billiga cellulosama-
terial utvecklas av professor Maria Strömme och professor Leif Nyholm. 

Svänghjul som kan fungera som både ett effekt- och ett energilager i en 
drivlina i ett fordon är ett forskningsfält som leds av professor Hans Bern-
hoff.

Electric Energy Storage är ett fokusområde inom EIT kIC InnoEnergy 
som Uppsala universitet ansvarar för och som tar vara på den uppbyggda 
batteriforskningens kompetens.

Vätgaslagring i bulkmaterial och tunna filmer är ett grundforsknings-
område med excellens vid Uppsala universitet. Professorerna Björgvin 
Hjörvarsson, olle Eriksson, Rajeev Ahuja och Yvonne Brandt Andersson 
studerar olika aspekter av material som kan lagra vätgas. Vätgaslagring är 
en nyckelteknologi vars problem måste lösas samtidigt som en effektiv vät-
gasproduktion blir utvecklad för att vätgassamhället ska bli något annat än 
en vision.

klimatfrågan är intimt förknippad med energifrågan och konsten att 
kunna minimera koldioxidavtryck. koldioxidlagring är därför en uppmärk-
sammad teknik för att komma tillrätta med problemen. Professorerna Chris 
Juhlin och Auli Niemi leder stora EU-nätverk och excellenta grundforsk-
ningsmiljöer inom området.

Det är inte bara forskning om förnybar energi och energieffektivisering 
som är stark vid Uppsala universitet, utan också kärnkraftsforskningen. 
Nästa generations kärnkraftverk kommer att vara av en helt ny typ av reak-

Figur 1. Att kemiskt 
och biologiskt skapa 
olika typer av bränsle 
från solen.
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torer, lättplacerade, uthålliga och för vilka kärnkraftavfall kan användas som 
bränsle. Det handlar om så kallade generation IV-reaktorer (se figur 2) som 
forskare vid Uppsala universitet håller på att utveckla tillsammans med kol-
leger i ett nationellt program. I Uppsala leds detta arbete av professor Ane 
Håkansson. Att ta hand om dagens kärnavfall för slutförvaring i Östhammar 
tar dessutom flera geovetare, geofysiker, seismologer, materialfysiker och 
kemister i anspråk. Det är framför allt studier av hur sprickor i berggrunden 
uppstår och undersökningar rörande var bränslet förvaras bäst som har va-
rit de stora insatserna. även kopparkorrosion studeras, vilket har blivit en 
uppmärksammad fråga eftersom dagens kärnbränsle kommer att kapslas in 
i kopparhöljen som sedan lagras i berggrunden.

Energiforskning kan dock inte stå för sig själv. Varje ny komponent som ut-
vecklas måste ta sin plats i energisystemet. Därför behöver ett antal kriterier 
vara uppfyllda som till exempel kostnad, miljömässighet och råvarutillgång. 
Dessutom måste det finnas en acceptans för nya teknologier i samhället. Lag-
stiftning inom området påverkar hur slagkraftig en teknisk landvinning kan 
bli, likaväl som attityder och marknadsföring. Professor Gabriel Michanek 
studerar hur olika lagar inom energiområdet på EU- och nationell nivå kan 
påverka och i vissa fall motverka varandra och arbetar långsiktigt med en 
policy som kan medverka till en tydligare och mer genomtänkt lagstiftning. 
Professor Peter Juslin vid Psykologiska institutionen studerar vilka faktorer i 
instruktion och återkoppling till elkonsumenter som möjliggör ökad kontroll 
av energikonsumtionen. Hur gör individer när man tar rationella beslut ut-
ifrån en viss information? Marknadens effekter på kostnad och användning 
av olika energisystem som till exempel fjärrvärme studeras av docent Lars 
Fälting vid Institutionen för ekonomisk historia. Även inom det statsveten-
skapliga fältet pågår energirelevant forskning om hur beslutsfattande inom 
området går till. Detta arbete leds av docent Hans Blomkvist. Vid Institu-
tionen för teknikvetenskaper har en ny avdelning inrättats inom industriell 
teknik. även här sker studier av hur ny teknik och nya forskningsrön inom 
energiområdet kommer till användning i samhället och vilka organisatoriska 
konsekvenser detta medför. Professor Marcus Lindahl arbetar särskilt med 
frågor som gäller kommersialisering av teknik för förnybar elproduktion.

Den som dock har haft störst internationell exponering i energiresurs-
frågor är professor kjell Aleklett. Han har med begreppet ”peak oil” och 
med sina studier av exploaterbara oljetillgångar och vilken effekt dessa har 
på vårt energisystem nått stor politisk framgång och är en motor i denna 
diskussion världen över.

Med den stora bredd som Uppsala universitet har kommer energisys-
temfrågorna att kunna lyftas och utvecklas ännu mer den närmaste tiden. 
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Centrum för hållbar utveckling, Centrum för teknik och vetenskapsstudier 
(STS), utvecklingen av e-science är några områden som kommer vävas in mer 
i framtida samarbeten, inte minst med tanke på alla de olika utbildningar 
som har större eller mindre inslag av kunskaper om energiteknologier och 
energisystemet. Alla dessa framgångsrika verksamheter gör att vi tillsam-
mans med våra kolleger står väl rustade för en omfattande utveckling och 
förnyelse av energiforskningen vid Uppsala universitet under kommande år.

Figur 2. En principskiss av en blykyld snabbreaktor, alltså den typ av reaktor som det 
svenska Generation IV-programmet arbetar med. Bilden från Generation IV Interna-
tional Forum.
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SciLifeLab
En internationell resurs för livsvetenskaperna

Kerstin Lindblad-Toh och Maria Sörby

Rektor Anders Hallberg har prioriterat etableringen av ett Science for Life 
Laboratory (SciLifeLab) vid Uppsala universitet mycket högt. SciLifeLab 
tillkom genom en av regeringens strategiska forskningssatsningar. Visionen 
är att SciLifeLab skall bli ett världsledande centrum inom molekylär bio-
vetenskap. Denna dröm har med stor handlingskraft kunnat realiseras un-
der Anders Hallbergs tid som rektor i och med hans starka engagemang 
för uppgiften. Inom områdena hälsa och miljö skapas en internationellt 
konkurrenskraftig resurs med målet att å ena sidan utveckla sjukvård och 
medicinsk forskning och å andra sidan spela en viktig roll i internationell 
miljö- och energiforskning. SciLifeLab Uppsala har under dessa första år 
byggt en stabil grund med både högkvalitativa teknikplattformar och ett 
populärt forskarnätverk. Om ytterligare finansiering kan säkerställas kom-
mer  SciLifeLab att bli en internationellt ledande kraft i framtiden. 

En strategisk satsning på livsvetenskaper

Regeringen utlyste 2009 medel för flera strategiska forskningssatsningar 
inom bland annat det biomedicinska området. Anders Hallberg insåg tidigt 
vikten av dessa satsningar och inspirerade forskare vid Uppsala universitet 
att skriva ansökningar inom ett antal områden. Uppsala universitet lyckades 
få flera anslag, till diabetesforskning (EXODIAB), en biobank för cancerpro-
ver (U-CAN), medicinsk epidemiologi (EPI-HEALTH) samt till molekylär 
biovetenskap, till det som nu kallas Science for Life Laboratory.

I Stockholm hade landshövding Per Unckel under flera år intensivt arbetat 
för en strategisk satsning inom biomedicin i regionen. Det var därför mycket 
glädjande att två ansökningar, en från Uppsala universitet och en från en sam-
manslutning av karolinska Institutet, kungl. Tekniska högskolan och Stock-
holms universitet, tilldelades anslag för forskning i molekylär biovetenskap. 
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Anders Hallberg och Stockholmsrektorerna insåg snabbt att det absolut 
bästa för alla parter och för svensk forskning och näringsliv skulle vara om 
de två satsningarna i Uppsala och Stockholm samordnades. Således sam-
manfördes de två satsningarna under gemensamt namn – SciLifeLab – för 
att strategiskt stärka svensk forskning inom molekylära livsvetenskaper med 
syfte att gagna såväl akademisk forskning som sjukvård, näringsliv och sam-
hälle. 

SciLifeLab har som vision att bli ett av världens ledande centra för stor-
skalig forskning inom molekylär biovetenskap och medicin. Med ledorden 
hälsa och miljö anges målet att å ena sidan stärka svensk sjukvård genom 
ett nära samarbete med kliniska forskare och sjukvården, och å andra sidan 
spela en viktig roll i svensk miljöforskning genom att möjliggöra ett hållbart 
utnyttjande av våra naturresurser.

Den tidiga uppbyggnaden

Den första fasen av SciLifeLab påbörjades 2010 genom bildandet av två 
centra, i Stockholm respektive Uppsala. Det primära målet för den första 
fasen har varit att bygga tekniska plattformar för molekylär biovetenskaplig 
forskning, omgivna av starka forskningsmiljöer med hög kompetens. Platt-
formarna har varit inriktade på storskalig biologisk och medicinsk forskning 
med fokus på automatisering, tekniskt avancerad datagenerering samt upp-
byggnad av kompetens inom bioinformatik och systembiologi.

SciLifeLab har på kort tid etablerat sin unika analysverksamhet, vilken 
bidrar till Sveriges internationella forskarkompetens. Alla Sveriges elva uni-
versitet och flera sjukhus och företag utnyttjar faciliteten, och genom att 
kombinera unika patientmaterial samlade i nationella biobanker med da-
tainsamling från kvalitetsregister ges möjligheter till forskning av interna-
tionell toppkvalitet för att till exempel kartlägga komplexa sjukdomsorsa-
ker, utveckla individualiserad terapi och ny diagnostik. kombinationen av 
infrastruktur med biobanker och register och nya metoder för analyser av 
patientprover gör Sverige strategiskt mycket väl positionerat för att ligga 
i framkanten av den internationella utvecklingen. Detta gäller både våra 
förutsättningar att göra viktiga medicinska upptäckter och våra möjligheter 
att direkt överföra resultaten till klinisk verksamhet i form av förbättrad 
diagnostik och behandling. Denna kunskapsmassa banar också väg för en ny 
industriell utveckling i landet.

I Uppsala bidrog ett 30-tal forskningsledare verksamma primärt inom 
biologi och medicin till planeringen av SciLifeLab. Genom ett stort antal 
aktiviteter för att främja samarbeten, verksamhetsövergripande forskning 
samt för att bygga en stark forskningsmiljö, hade antalet SciLifeLab-anslutna 
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Institutet Science Park i Solna.
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forskargrupper efter 18 månader ökat till mer än 130. I denna forsknings-
miljö finns nu forskare inom hela fältet Life-Science från såväl Uppsala uni-
versitet som Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

En stor del av det finansiella stödet har gått till de tekniska plattformar-
na, vars primära syfte är att stärka den forskning som bedrivs inom fältet, 
inte bara i Uppsala och Stockholm, utan i hela Sverige. SciLifeLab i Uppsala 
består för närvarande av fem övergripande teknikplattformar, för genomik, 
proteomik, imaging, metabolomik och komparativ genetik. Plattformarna 
drivs av tio ”platform directors” med syfte att tillhandahålla tekniker och 
kompetenser som kan utnyttjas av forskare inom livsvetenskaperna. Inom 
och i nära anslutning till plattformarna bedrivs också ett viktigt metodut-
vecklingsarbete, liksom arbete för att vidareutveckla sådana metoder som 
bedöms kunna bli betydelsefulla för livsvetenskaperna i en nära framtid. 
Flera av de tekniska plattformarna i Uppsala har varit verksamma under 
lång tid -– till exempel har genomik-plattformarna varit verksamma un-
der ett tiotal år, och länge anlitats av akademiska forskare i hela Sverige. 
Med den förstärkning som SciLifeLab innebär kan nu dessa verksamheter 
utvecklas för att kunna bidra med stöd till ännu fler forskare. Redan under 
SciLifeLabs första 18 månader har fler än 500 projekt kunnat genomföras 
med hjälp av de tekniska plattformarna. 

Bland dessa 500 projekt döljer sig många guldklimpar – bland andra 
identifiering av genetiska riskfaktorer för till exempel multipel skleros och 
hjärt-–kärlsjukdomar samt identifiering av en mycket känslig biomarkör för 
prostatacancer, studier av mammartumörer hos hund som modell för bröst-
cancer hos människor, en ökad förståelse av sillpopulationerna i Östersjön, 
och, på uppdrag av Smittskyddsinstitutet, karakterisering av de farliga egen-
skaperna hos EHEC vid utbrottet sommaren 2011.

Den starka forskningsmiljön i Uppsala byggs upp genom att unik teknisk 
och vetenskaplig kompetens samlas, men också genom att tvärvetenskap-
liga mötesplatser skapas så att forskare får möjlighet att träffas och disku-
tera forskning och forskningsresultat. Genom SciLifeLab-satsningen har ett 
antal strategiska rekryteringar av unga framstående forskare också kunnat 
göras för att kunna knyta ihop olika vetenskapsområden. 

Värd att poängtera ytterligare är den starka koppling som finns mellan 
den forskning som bedrivs inom SciLifeLab och den kliniska verksamheten 
vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Flera av forskningsgruppledarna inom 
SciLifeLab är också verksamma som läkare, vilket möjliggör translationell 
forskning. Många forskare inom SciLifeLab, såväl kliniskt som icke-kliniskt 
verksamma, arbetar med forskning om de stora folksjukdomarna. Andra ar-
betar med att förstå grundläggande mekanismer i kroppens celler, hur evo-
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lutionen påverkar olika organismer så att de kan anpassa sig till nya miljöer 
eller med avancerad läkemedelsutveckling. Inom dessa områden finns också 
många svenska och internationellt starka forskningsprofiler. 

SciLifeLab har också stora möjligheter att agera för att hitta nya former 
för samarbete med industriella partners, både nationellt och internationellt. 
Tillgång till tekniskt avancerad utrustning och personal, som kan bearbeta 
stora datamängder, analysera och även tolka resultaten, är ett exempel på 
vad SciLifeLab har att erbjuda industrin. SciLifeLab Uppsala har medver-
kat till fler företagssamarbeten genom att anordna konferenser och events, 
där företag och näringsliv har fått interagera med SciLifeLab för att dra 
nytta av dess kompetens. Inte minst är företagsinteraktioner viktiga då det 
handlar om att medverka till att forskningsresultat inom den translationella 
forskningen så snabbt som möjligt kan bli produkter och tjänster, som kan 
komma patienter och sjukvård till gagn.

SciLifeLab har en enorm potential att förbättra både vår hälsa och miljö med hjälp 
av storskaliga teknik- och analysplattformar, tvärvetenskaplig kunskap och samarbete 
med sjukvård och industri.
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SciLifeLab som nationell resurs 

Det syntes snabbt att den stora satsning som SciLifeLab innebär har stora 
möjligheter att stärka svensk Life-Science, såväl inom akademi som inom 
näringsliv och sjukvård. Redan efter drygt ett halvår av satsningen kallade 
de fyra rektorerna för universiteten bakom SciLifeLab till ett möte där man 
inbjöd rektorerna från de andra svenska universiteten till diskussion om hur 
uppbyggnaden av SciLifeLab kan ske på ett så bra sätt som möjligt, för al-
las bästa. Mötet resulterade i formerandet av det som nu kallas SciLifeLabs 
nationella referenskommitté (NRK), med representanter från alla svenska 
universitet. Referenskommittén har redan visat sig vara viktig för att skapa 
samarbeten mellan satsningar inom de egna universiteten och de satsningar 
som görs inom SciLifeLab. kommittén har också i uppgift att rekommen-
dera nya satsningar inom områden som kräver nationella resurser. Bland an-
nat har den påtalat ett nationellt behov av en väl fungerande och allmänt 
tillgänglig bioinformatiksatsning inom SciLifeLab.

För många står det klart att Sverige har ett behov av att etablera ett cent-
rum som också kan fungera som en internationell infrastruktur för livsve-
tenskaplig forskning, från hälsa till miljö. När SciLifeLab nu spänner bågen 
ytterligare, är målsättningen att expandera till ett forskningscenter med in-
ternationell konkurrenskraft, där utvalda delar av centret har ett ansvar som 
nationell resurs för samtliga universitet och högskolor i Sverige. 

Ett av de områden som identifierats som varande av stor vikt är det där 
de unika material som insamlas i nationella biobanker och register utnyttjas, 
för att med den storskaliga analystekniken tränga djupare in i olösta medi-
cinska problem och identifiera nya terapeutiska mål. SciLifeLab avser att 
fördjupa analysen av patientmaterial inom olika sjukdomsområden, såsom 
cancer, kardiovaskulära sjukdomar, neurologiska och psykiatriska sjukdomar, 
inflammation, autoimmunitet samt allergi. Ett mycket viktigt område är 
kartläggningen av infektionssjukdomar och antibiotikaresistens hos svenska 
patienter, inklusive kartläggning av bakterier och virus i mag–tarmsystemet 
hos både friska och sjuka personer. SciLifeLabs nära samarbete med SLU 
möjliggör också studier inom komparativ medicin, nutrition och genetik. 

Ett annat område av stor vikt för Sverige är förståelsen för och beva-
randet av en sund ekologi och en effektiv förvaltning av naturresurserna 
i Östersjön, ett unikt innanhav utsatt för stark mänsklig påverkan. Andra 
viktiga forskningsområden inom miljösfären är att söka förstå hur man bäst 
kan nyttja naturens resurser för att skapa en framtida hållbar produktion av 
till exempel helt nya nedbrytbara biomaterial och nya livsmedel, men också 
till utveckling av nya hållbara bioenergisystem.
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Anders Hallberg har genom sitt visionära och trägna arbete gett Sci-
LifeLab luft under vingarna. Hans entusiasm har varit avgörande för att 
samla alla aktörer. Han har arbetat hårt för att ena universiteten i Uppsala 
och Stockholm och genom att i ett tidigt skede kalla till ett nationellt rek-
torsmöte inkluderat de andra universiteten i landet. SciLifeLab har varit en 
av de satsningar han ständigt värnat om i diskussioner med regeringen och 
departementen. Anders Hallberg sträckte också tidigt ut handen till regio-
nalpolitikerna både i Uppsala och Stockholm och har varit mån om att Sci-
LifeLab skall vara till nytta för sjukhus och landsting. Genom att samverka 
regionalt för att kunna bygga nationellt har han skapat ett centrum som blir 
en internationell aktör av högsta klass.
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kvalitet i högre utbildning och forskning 
Åsa Kettis

kvalitet är ett begrepp som om man börjar tänka för mycket på det kan 
leda till samma kortslutning i tanken som barndomens funderingar på uni-
versums oändlighet, eller tonårens grubblerier över livets mening. Risken är 
att man fastnar i hårklyverier som stjäl kraft från arbetet med att förbättra 
den. Tal om kvalitetssäkring, kvalitetsutveckling – för att inte tala om kvali-
tetssystem – leder dessutom ofta till att också den mest kvalitetsmedvetne 
lärare och forskare tappar intresset och associerar till själsdödande pappers-
vändande. Ett pragmatiskt förhållningssätt till fenomenet underlättar därför 
om man vill åstadkomma något i praktiken. kvalitet kan inte administreras 
fram – men den uppstår inte heller av sig själv. Den är ett resultat av ett 
systematiskt arbete med att ständigt underhålla det som är viktigt att värna, 
förbättra det som behöver förbättras och se nya utvecklingsmöjligheter. 

Vad är då egentligen att hålla god utbildnings- och forskningskvalitet? 
Vilken kvalitet är ”rätt” kvalitet – och är god kvalitet vid ett tillfälle själv-
klart god kvalitet vid ett annat tillfälle? är kvalitet att utveckla excellens, 
att vara bäst och bidra med något exceptionellt? Eller åstadkoms kvalitet 
genom att genomföra varje uppgift till perfektion – stort som smått? El-
ler är kvalitet att göra något som är väl avpassat för syftet – men kanske 
varken helt perfekt eller excellent? är det att skapa mesta möjliga värde 
ur varje satsad krona? Eller är det att hela tiden sträva efter förbättring och 
utveckling? 

kvalitet kan nog vara allt ovanstående beroende på sammanhanget. I 
forskning finns en uttalad och berättigad strävan efter excellens, vilket inte 
utesluter att forskning kan ha sitt värde trots att den är mer modest i sitt 
vetenskapliga bidrag. Den kanske försvarar sin plats genom att ge grund för 
forskningsanknytning av utbildningen och genom sin närhet till praktisk 
tillämpning. Stjärnforskning är absolut nödvändig, men inte tillräcklig för att 
skapa ett komplett universitet i världsklass. 
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Att hålla god utbildningskvalitet handlar i sin tur ofta om att göra något 
som är väl anpassat för syftet, följer lag och förordning och ryms inom de 
ekonomiska ramarna – kombinerat med en vilja till kontinuerlig förbättring 
och utveckling. Ungefär detsamma gäller kvaliteten i administrativa funk-
tioner. Utrymmet för kvalitet som kompromisslös perfektion minskar i alla 
händelser under inflytandet av en krass ekonomisk verklighet. Det absolut 
grundläggande kvalitetskravet är att nå det omedelbara målet för verksam-
heten – det vill säga examinera studenter som klarar examensordningens 
krav och bedriva forskning som klarar den inomvetenskapliga prövningen.

Men det finns ytterligare ett sätt att se på kvalitet som har en särskild 
lockelse – och det är kvalitet som förvandling:

Quality as transformation is a classic notion of quality that sees it in terms of 
change from one state to another. In educational terms, transformation re-
fers to the enhancement and empowerment of students or the development 
of new knowledge. (Harvey and Green, 1993.)

Med ett sådant perspektiv på utbildning och forskning går kvalitetsbegrep-
pet bortom examensordningen och den inomvetenskapliga kvalitetspröv-
ningen. Vi vill mer än vad som krävs, men inte i form av perfektion eller 
”överkvalitet” utan i form av en högre idé med det vi gör. Det handlar om 
att vi som verkar vid universitetet besjälas av idén att bidra till en djupgå-
ende utveckling av studenterna till självständiga individer, som med sina 
kunskaper som bas förmår att fatta egna beslut, ta egna initiativ och driva 
dem. Sådana studenter kan i sin tur, liksom forskningen med dess kunskaps-
bidrag, bidra till samhällsomvandling. Det låter storvulet och idealistiskt, 
men synsättet påverkar vårt förhållningssätt i vardagen. Man kan jämföra 
med berättelsen om de två stenhuggarna, där den enes svar på frågan om vad 
han höll på med var ”Det ser du väl? Jag hugger sten”, medan den andra leende 
svarade ”Jag bygger en katedral. Den mest magnifika katedral du kan tänka 
dig”. Det är inte svårt att förstå att den senares helhetstänkande och patos 
genomsyrar den dagliga gärningen på ett sätt som leder till ökad kvalitet.

Kvalitet i utbildningen – evidensbasen

Inom det medicinska området har evidensbaserad medicin vunnit mark un-
der de senaste decennierna. Evidensbaserad medicin bidrar till högre kva-
litet i vården genom att läkare är uppdaterade på de senaste vetenskapliga 
rönen om vilka åtgärder som ger effekt och anpassar behandlingen efter det 
i stället för att luta sig mot gårdagens sanningar och jobba på som de alltid 
har gjort. Som patient är man ganska tacksam för det – och som forskare 
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tycker man att det är fullständigt självklart att forskningsresultat ska kom-
ma till nytta. Men hur är det med evidensbasen när det gäller utbildning och 
forskning? Finns det något sådant som evidensbaserad undervisning – utöver 
att själva innehållet ska vara baserat på vetenskap? Finns det något som går 
utöver allmänt tyckande, personliga preferenser och beprövad erfarenhet 
när det handlar om utformning av undervisning?

En utmärkt sammanfattning av bevisläget för vad som mest effektivt 
gynnar lärandet – och därmed karakteriserar en utbildning av god kvalitet 
– återfinns i en översikt som Graham Gibbs har gjort på uppdrag av the 
Higher Eduation Academy i Storbritannien (vilken jag blev tipsad om av 
en av alla våra kvalitetsmedvetna lärare). En genomläsning bekräftar till en 
del det varje lärare och student redan vet, men bjuder också på en del nytt.

Forskningsöversikten visar att ett lärosätes resurstillgångar påverkar stu-
denternas lärande i någon mån, men endast om resurserna används till så-
dant som har visad positiv påverkan på studenternas prestationer, som att 
rekrytera skickliga lärare, förse anställda lärare med stöd och fortbildning 

Student i Campus Blåsenhus. En utbildning av god kvalitet ger ordentligt utrymme 
för interaktion mellan lärare och studenter, men studenternas egna insatser mellan 
undervisningspassen är minst lika viktiga för lärandet.
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och minska storleken på undervisningsgrupper. Lärare som är pedagogiskt 
utbildade undervisar i högre grad på ett sätt som leder till effektivt lärande. 
Däremot har man inte kunnat visa att undervisningens kvalitet ökar om 
läraren är aktiv forskare. Det kan tvärtom vara så att lärosäten med stark 
forskningsorientering har svagare utbildningsfokus. Resultat från forsknings-
utvärderingar är av det skälet ingen valid indikator på utbildningskvalitet. 
om forskning ska vara av värde för undervisning måste dessa båda aktivt 
knytas samman på ett pedagogiskt medvetet sätt. Lyckad symbios, med po-
sitiv inverkan på studenternas lärande, kan till exempel ske om studenterna 
får vistas i en forskningsgrupp – och det kräver inte toppforskning.

Föga överraskande gynnar få studenter per lärare lärandet. Mindre grup-
per möjliggör ökad kontakt mellan lärare och student, ett större socialt kitt i 
gruppen, större studentaktivitet, mer djupinriktat lärande och mer genom-
arbetade och situationsanpassade examinationsformer. Det ger dessutom 
utrymme för snabb återkoppling av god kvalitet, vilket också underlättar 
lärandet. Detta till trots finns sätt att åstadkomma goda resultat vid under-
visning av större grupper, men det kräver lite extra pedagogisk finurlighet. 

Antalet undervisningstimmar spelar, mer överraskande kanske, mindre 
roll för utbildningens kvalitet. Det som är avgörande är snarare hur tiden 
används, att den innehåller interaktion mellan lärare och studenter och att 
studenternas egna insatser mellan undervisningstillfällena är av tillräcklig 
kvalitet och omfattning. Hellre färre interaktiva undervisningstimmar per 
vecka med mycket utrymme för personlig återkoppling samt tydlig struktur 
för det egna arbetet mellan tillfällena än många föreläsningstimmar.

även kvaliteten på studenterna spelar in. En återkommande svårighet 
vid utvärdering av utbildningskvalitet är att utröna vilket mervärde en viss 
utbildning ger, det vill säga hur mycket av de goda studieprestationerna som 
beror på lärosätets insatser och vad som förklaras av att utbildningen har 
en viss selekterad studentgrupp. I en miljö med många högpresterande stu-
denter ger dessutom studenterna varandra draghjälp – gemensamt lärande 
underlättar den enskildes lärande. 

Gibbs menar också att de utbildningar som karakteriseras av att de har 
många av de ovan angivna kännetecknen, också har något mer svårfångat 
som är närmast omöjligt att mäta. Där finns en kultur där sådant som har 
med undervisning att göra värderas, talas om och utvecklas. Där finns ett 
aktivt ledarskap med fokus på undervisning och där inlemmas studenter i 
den akademiska gemenskapen på ett självklart sätt. 

Att det finns en evidensbas som visar på det som oftast är det mest 
framgångsrika sättet att stimulera lärande innebär ju inte att det går att 
skopa ut den individuella lärarens eget omdöme och erfarenhet. Det är där 
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den intuitiva professionalismen kommer in – den väl avvägda blandningen 
mellan formell kunskap och den tysta erfarenhetsbaserade kunskapen, som 
tillsammans ger en oslagbar fingertoppskänsla i den enskilda situationen. 

Kvalitet i forskningen – evidensbasen

Men att på motsvarande sätt slå fast vad som skapar forskning av god kva-
litet måste vara svårare? Det måste väl vara inomvetenskapligt betingat i 
första hand? Ja, till en del är det nog så, men det hindrar inte att det finns 
empirisk forskning som någorlunda entydigt visar vad som leder fram till 
forskning av god kvalitet – oavsett ämnesområde. Sveriges universitets- och 
högskoleförbund har helt nyligen låtit göra en översyn av frågan, som under-
lag för vidare diskussion. 

Deltagande i en forskningsgrupp har en positiv inverkan på studenternas lärande. 
Det räcker inte att läraren är disputerad för att säkerställa forskningsanknytning av 
undervisningen. Studenterna måste själva genomföra forskningsliknande moment – 
genom hela utbildningen.



174

det gOda universitetet

Framgångsrika forskningsmiljöer med traditionella mått mätt, som ve-
tenskapliga publikationer, medelstilldelning och internationellt rykte, före-
faller ha vissa gemensamma karaktäristika oavsett vetenskapsområde. Dessa 
miljöer har ofta kommit till genom organisk framväxt underifrån. De har en 
ledare som tar en mycket aktiv roll, är hängiven forskningen och engagerar 
sig i det dagliga forskningsarbetet, en som hjälper till att brygga över till and-
ra kunskapsområden, förmår rekrytera kompletterande kompetenser och 
stötta juniora forskare. 

I miljön finns ett tydligt gemensamt problemfokus inom vilket enskilda 
forskare identifierar mer precisa frågor. Den rymmer kompletterande kun-
skaper och färdigheter och präglas av ett starkt socialt kitt. Interaktionen 
mellan forskarna är intensiv och präglas av ett genuint intresse för varandras 
arbete, vilket till exempel tar sig uttryck i en levande seminarieverksamhet 
eller andra former för vetenskapliga diskussioner i grupp.

För att ett sådant klimat ska kunna växa fram får inte grupperna vara 
allt för stora. Mindre grupper är dessutom ofta mindre hierarkiska, vilket 
gör att allas kreativa och intellektuella potential kan tillvaratas oavsett posi-
tion. Baksidan av den lilla miljön är sårbarheten. Små miljöer är alltså mer 
kreativa, men kan ha sämre överlevnadspotential än större. 

Framgångsrika forskningsmiljöer är dessutom öppna, med ett in- och 
utflöde av forskare. Gästforskare kommer in periodvis, nya förmågor rekry-
teras utifrån och egenproducerade doktorer lämnar miljön, vidareutvecklas 
och berikar på annat håll. Miljöerna befinner sig i en större helhet med 
en god infrastruktur, såväl tekniskt som intellektuellt, och flitig samverkan 
med forskare och andra aktörer inom och utom den egna organisationen. 

Goda möjligheter till långsiktighet och ekonomisk stabilitet bidrar också 
till forskningskvaliteten. Det främsta skälet är att det gynnar flexibilitet och 
minskar den konservering och administrativa börda som system för kor-
tare, riktade anslag kan bidra till. Långsiktig ekonomisk försörjning tillåter 
forskare att snabbt ändra till en mer fruktbar inriktning, vilket är särskilt 
viktigt vid högriskforskning. 

All kunskap är provisorisk och en del av resultaten ovan kan säkert ifrå-
gasättas om man skärskådar de enskilda studierna, liksom generaliserbar-
heten till svenska förhållanden och enskilda ämnen. Men nog bör de kunna 
komplettera vår intuitiva, och ibland oreflekterade, känsla för hur forskning 
och utbildning bör bedrivas – och som minimum få oss att fundera över 
varför vi gör som vi gör och om vi skulle kunna göra annorlunda?
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Vad gör Uppsala universitet för att skapa god kvalitet 
i verksamheten?

I Uppsala universitets kvalitetsarbetsprogram slås fast att det är allas, såväl 
personalens som studenternas, uppgift att verka för en god kvalitet i allt vad 
universitetet företar sig – och att ledningen har en viktig roll för att skapa 
goda förutsättningar för detta. Det kan, som så mycket annat som är vackert 
och djupt sant, stanna vid tomma ord, men det kan också tas på det allvar 
det förtjänar. Få betvivlar väl att vi kommer att fortleva som universitet 
under överskådlig framtid, men med vilken kraft vi gör det är inte givet. 
Vår framtid beror av om vi förmår att aktivt bevara våra kvaliteter – och 
utveckla det som kan bli bättre. Inte minst måste vi undvika den självbelå-
tenhet som lätt frodas vid framstående, äldre universitet. Visst ska vi vara 
nöjda med oss själva, men inte så nöjda att vi försitter chansen till välbehöv-
lig utveckling.

Verksamhetsnära kvalitetsarbete

Vad gör vi då? Ja, först och främst pågår ett ständigt verksamhetsnära kvali-
tetsarbete långt ut i kapillärerna. Det är ansvariga på olika nivåer, lärare och 
studenter som bidrar till en ständig förädling av verksamheten med utgångs-
punkt från lokala behov och ambitioner. Detta har pågått oförtröttligt sedan 
universitetets tillkomst, även om det var mer rudimentärt inledningsvis, 
blev mer utvecklat med tiden och riktigt systematiskt först under de senaste 
decennierna. När Högskoleverket granskade vårt kvalitetsarbete 2009 fick 
vi höra att mötet med lärare och ledare i verksamheten gav uttryck för en 
stark kvalitetskultur, det vill säga en grundläggande kvalitetsmedvetenhet 
i det dagliga arbetet – nog så viktigt som vilka formaliserade kvalitetssäk-
ringssystem som helst. 

kvalitetsarbete kan vara så mycket. Det kan handla om att inleda ett 
forskningssamarbete med de främsta internationella forskarna på området 
eller göra insatser för att blåsa liv i den avsomnade seminarieverksamheten 
på institutionen. Det kan vara att utveckla ett nytt framsynt utbildnings-
program som gör bruk av det breda universitetet och svarar mot framtidens 
behov. Men det kan också vara att, mot bakgrund av kursvärderingsresultat, 
ersätta en föreläsning med ett studentaktiverande moment nästa gång kur-
sen ges eller genomföra systematiska och allvarligt menade pedagogiska ut-
vecklingssamtal för att bättre tillvarata potentialen i lärargruppen. De små 
förbättringar som sker i det lilla är lika viktiga som de mer genomgripande, 
strategiska ansatserna. Båda behövs.
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Navet i kvalitetsarbetet är olika kollegiala fora (nämnder, kommittéer, 
arbetsgrupper, lärarlag et cetera) där viktiga frågor om utbildning och forsk-
ning behandlas – ofta i dialog med studenterna. Studenterna vid vårt uni-
versitet lämnar avgörande bidrag till kvalitetsarbetet. Att bidra med kurs-
värderingar och konstruktiva förbättringsförslag är en kvalitetsarbetsinsats 
som hör till varje students vardag. Till det ska läggas de studenter som väljer 
att engagera sig med extra kraft som studentrepresentanter, som studie-
bevakare, i studentföreningar, nationer och kårliv. Allt detta bidrar till att 
göra Uppsala universitet till ett av de mest attraktiva universiteten i världen 
– det intygar inte minst våra internationella studenter. Vi är stolta över vår 
studentmedverkan och dess bidrag till utvecklingen av verksamheten, men 
inte heller den kan tas för given. Den måste vårdas med omsorg. Vi måste 
våga lyssna, även på obekväma sanningar, och ta studenternas tankar och 
förslag på största allvar. Det innebär inte att vi kan tillmötesgå alla önske-
mål, men de ska alltid beaktas i en levande dialog. 

Systematiska utvärderingar och fortbildning

Verktyg som kursvärderingar, alumnuppföljningar och  programutvärderingar 
– och externa granskningar av Högskoleverket och internationella aktörer 
– ger ledning i fråga om hur verksamheten kan utvecklas. Resultatet från 
sådana systematiska utvärderingar är ett bra komplement till de osorterade, 
anekdotiska iakttagelser av verksamheten vi bär på som enskilda individer. 
Men deras värde är helt beroende av att resultaten används. Allt för ofta 
tappar vi energin när en utvärdering är genomförd och försummar uppfölj-
ning och åtgärder. Men det finns mycket goda exempel på motsatsen. Dit 
hör uppföljningen av 2002 och 2008 års doktorandenkäter, där identifierade 
brister ledde till diskussion och konkreta förbättringsåtgärder vid flera fa-
kulteter och institutioner. 

Ett annat viktigt stöd för kvalitetsarbetet är den omfattande pedagogiska 
fortbildningsverksamhet som finns vid universitetet, liksom de ledarskaps-
utbildningar som erbjuds. Dessa aktiviteter skapar dessutom en plattform 
för erfarenhetsutbyte mellan olika fakulteter/områden. 

Pedagogiska programmet

En viktig kvalitetsfaktor är ämneskunniga lärare – och i det avseendet är 
Uppsala universitet välförsett. Det bekräftas av resultaten från 2010 års In-
ternational Student Barometer, där vi placerar oss bra när det gäller kvali-
teten på lärarnas ämneskunnande. Men även om tillgång till ämneskunniga 
lärare är absolut nödvändig, är den inte tillräcklig för att leda till lärande 
hos studenterna. Det är mot den bakgrunden som Pedagogiskt program för 
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Uppsala universitet har utvecklats. Det sammanfattar vad som krävs för god 
utbildningskvalitet – utöver relevant ämneskompetens. Det kan ses som vår 
universitetsgemensamma definition av vad som utgör god utbildningskvali-
tet. Programmets innehåll är sprunget ur våra egna lärares och studenters 
beprövade erfarenhet – då det vaskades fram i en grundlig nedifrån-och-
upp-process – men vilar också på universitetspedagogisk forskning. Det 
som är unikt är att det också lyfter fram hur studenten kan bidra till en 
god utbildning. Uppsala universitets pedagogiska program har också på ett 
mycket positivt sätt uppmärksammats av andra lärosäten såväl nationellt 
som internationellt.

En sak är att fastställa ett program genom beslut av rektor, men hur om-
sätts det i praktiken? Hur räddas det från en dammsamlande tillvaro i alla 
dessa otaliga högar av bortglömda dokument? Ramarna för uppföljningen av 
programmet slogs fast i samband med att det fastställdes 2008, vilket var ett 
första viktigt drag för att motverka ett sådant öde. 

KrUUt 10–12 – med utbildningsutveckling i fokus

Parallellt med fastställandet av pedagogiska programmet började våra stu-
denter efterlysa ett ökat fokus på utbildningsfrågor. Forskningen har sin 
KoF-utvärdering (som Joseph Nordgren berättar om på annan plats i denna 
skrift) – men vad har utbildningen som manifesterar dess betydelse? Som 
tidigare nämnts har lärosäten med högkvalitativa utbildningar en kultur där 
sådant som har med undervisning att göra värderas, talas om och utveck-
las – med aktivt stöd av ledarna i organisationen. Visst finns ett intresse för 
utbildningen vid Uppsala universitet, men enligt resultaten från 2008 års 
doktorandenkät varierar det påtagligt mellan olika institutioner. och det 
Gibbs säger om att lärosäten med stark forskningsorientering ofta har sva-
gare utbildningsfokus gäller nog även oss. Därmed inte sagt att goda initiativ 
har saknats. Pedagogiska programmet, avsättning av särskilda medel för pe-
dagogiskt utvecklingsarbete, de årligen grundligt framvaskade pedagogiska 
pristagarna och den universitetspedagogiska utvecklingskonferensen, som 
hölls för första gången 2009, är allt uttryck för en tydlig ambition att öka fo-
kus på utbildningsfrågor. Men det finns fortfarande utrymme för ett samlat 
krafttag för utbildningsfrågorna – inte minst mot bakgrund av den ökande 
konkurrensen om studenter.

Det var mot denna bakgrund som rektor beslutade om projektet Krea-
tiv utbildningsutveckling vid Uppsala universitetet 2010–2012 (KrUUt 10–12). 
Projektet tar avstamp i det pedagogiska programmet och bygger i hög grad 
på de utvecklingsområden som fakulteter/områden själva har identifierat 
som angelägna utifrån lokala behov. Därutöver är två utvecklingsområden 



178

det gOda universitetet

gemensamma för hela universitetet: forskningsanknytning och områdes-/fa-
kultetsöverskridande utbildningar. Avsikten med projektet är att stimulera 
utveckling av våra utbildningar, öka det kollegiala utbytet och spridningen 
av goda idéer och allmänt höja fanan för utbildningsuppgiften. Under perio-
den 2010–11 genomförs olika aktiviteter för att stödja det utvecklingsarbete 
som pågår ute i verksamheten, och denna utvecklingsperiod kommer att 
följas av en avslutande uppföljning 2012, med kollegial granskning inom uni-
versitetet och av en internationell panel.

Lärare och forskare vid Uppsala universitet inbjöds i oktober 2011 till en konferens i 
universitetspedagogisk utveckling för att dela med sig av sina kunskaper och erfaren-
heter.
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krUUt-projektet är lite annorlunda i sitt upplägg, med sin utgångspunkt 
från fakulteternas egeninitierade utvecklingsprojekt. Det är ett sätt att för-
söka lägga fokus på verksamhetsavpassat utvecklingsarbete och inte tynga 
organisationen med ytterligare en utvärdering av traditionellt snitt. Just 
detta annorlunda grepp har rönt internationellt intresse, bland annat hos 
våra systeruniversitet i Matarikinätverket – ett världsomspännande nätverk  
mellan sju universitet med liknande profil – och de kommer att följa med 
oss på resan, som kritiska vänner i projektets olika faser. 

KrUUt-projektet och forskningsutvärderingarna KoF07 och KoF11 är 
exempel på universitetsgemensamma krafttag som visar statsmakterna att 
vi förmår att vara proaktiva och ta ansvar för helheten också – inte bara 
delarna. Men det som avgör till vilken nytta dessa satsningar kommer att 
vara är hur olika insikter tillvaratas och förs med in i framtiden efter att de 
är avslutade. Det är en utmaning i allt kvalitetsarbete att se till att det som 
görs kommer till konkret nytta – som dessutom står i paritet med insatsen. 

kanske är det dessutom dags för ett nytt grepp på frågan om forsknings-
kvalitet mot bakgrund av den kunskap som finns om vad som karaktäriserar 
framgångsrika forskningsmiljöer? kanhända bör vi förhålla oss mer aktivt 
till frågan vad som leder fram till högkvalitativ forskning, utöver nödvändig 
ämneskompetens? Skulle ledningen på olika nivåer kunna utöva ett mer 
aktivt ledarskap för att säkerställa goda forskningsmiljöer än i dagsläget? 
Det kan handla om att mer aktivt värna självgående miljöer som uppvisar 
drag av framgångsrika miljöer och mer kraftfullt ta itu med dysfunktionella 
miljöer där människor far illa och forskningen håller låg kvalitet.

Extern påverkan på kvalitetsarbetet – granskningar och rankningar

Men det är inte bara vi själva som sätter agendan för kvalitetsarbetet. Vid 
årsskiftet 2010/11 trädde Högskoleverkets nya utbildningsutvärderingssystem 
i kraft – efter svåra och långdragna födslovåndor med politiska dimensioner. 
Det nya systemet har fokus på utbildningsresultatens kvalitet och lämnar 
i autonomins namn frågan om hur vi når dit åt oss själva – kvaliteten på 
förutsättningar och processer vilar i våra egna händer och kommer inte att 
underställas granskning. Utvärderingarna, som sker ämnes- eller program-
vis ska helt baseras på självständiga arbeten, alumnstudier, studentintervjuer 
och en självvärdering där vi ska belägga att studenterna når målen med ut-
bildningen. Modellen har mött mycket kritik, främst på grund av befogade 
metodologiska invändningar (men intressant nog lyfter Gibbs fram självstän-
diga arbeten som ett potentiellt intressant och underutnyttjat resultatmål).

Högskolverkets granskningar kommer för första gången att resultera i 
en flergradig betygsskala där det högsta betyget är förbundet med extra re-
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surstilldelning till lärosätet, om än en ganska blygsam sådan. Det kommer 
dessutom att möjliggöra rankningliknande sammanställningar på utbild-
ningssidan. 

Rankningssystemet och kvalitet

Rankningar som ”kvalitetsmått” har kommit för att stanna. Beslutsfattarna 
älskar rankningar för deras förföriska enkelhet och de ligger ofta till grund 
för internationella studenters val av universitet, mer sällan inhemska stu-
denters. Lärosätena själva kritiserar den missvisande förenkling av komplexa 
sammanhang som rankningslistorna medför, inte minst när den egna place-
ringen är dålig. Men säg det lärosäte som är sent att basunera ut sina goda 
placeringar. Vi får sannolikt lära oss att leva med rankningsfenomenet, le-
verera så valida data som möjligt, informera om vad listorna kan säga – och 
inte – och komplettera dem med bra, nyanserad information till presumtiva 
studenter, avnämare och politiker. Vi kan dessutom använda resultat från 
rankningar som ett av flera underlag för strategiska beslut, men aldrig ned-
låta oss till ”game playing” för att bättra på placeringar om det leder till 
prioriteringar som är till men för kvaliteten i verksamheten ur ett helhets-
perspektiv. 

Universitets roll i samhället

En diskussion om kvalitet i högre utbildning och forskning inbegriper också 
frågan om samhällsnytta. Ger de pengar samhället investerar i forskning 
och utbildning valuta på såväl kort som lång sikt? Bidrar de till en bättre 
värld i enlighet med vår egen ambition? Få skulle svara annat än ja. Men det 
är inte detsamma som att det står klart vilket slags universitet som är till 
störst nytta för samhället. är det det universitetet som lyhört anpassar sig 
till omvärldens behov av snabba resultat och kortsiktig nytta? Eller är det 
det egensinniga universitetet som vakar över sin integritet och hänvisar till 
att den förutsättningslösa grundforskningen har levererat de viktigaste kun-
skaperna och upptäckterna? 

Bolognaprocessens tal om anställningsbarhet kan tolkas som att universi-
tetens främsta roll är att bidra till Europa som konkurrenskraftig kunskaps-
ekonomi – och det är en global trend. 

Universities have always been seen as being ivory towers, but now we are 
becoming something like an oil well in the knowledge economy. (David 
Ward, University President, UW-Madison.)



181

kvalitet i högre utbildning OCh fOrskning

Universitetet som elfenbenstorn, i betydelsen en plats där intellektuella kan 
förlora sig i förkovran fullständigt opåverkade av omvärldens behov, kan och 
vill vi inte försvara. Men nog riskerar samhället att förlora något om man i 
iver att åstadkomma kortsiktig nytta reducerar dess roll till att vara ett red-
skap för den kunskapsbaserade ekonomin? Vad händer med universitetets 
roll som en robust, oberoende institution med uppgift att se på samtiden 
med kritisk blick? Hur värnar vi vår uppgift att se bortom näringslivets och 
politikens omedelbara behov som ju är föränderliga och snabbt kan ersättas 
av andra? Vi måste bli bättre på att proaktivt försvara denna vår uppgift. 
Vi måste i stort och smått visa att vi kan balansera omvärldens legitima 
nyttokrav och de värden som ger universitetet dess särart och existensbe-
rättigande. Att hålla dessa värden levande är också en viktig kvalitetsfråga.

Jag inledde med att konstatera att kvalitet är ett begrepp som om man 
börjar tänka för mycket på det kan leda till ökad oreda i tanken. Det har 
sannolikt den här genomgången också bidragit till. och kanske måste det 
få vara så. Önskan att en gång för alla slå fast vad kvalitet är, och inrätta ett 
system som säkerställer den, är lika begriplig som omöjlig att infria. Vi får 
nog försöka förlika oss med att kvalitet är något svårfångat och mångbottnat, 
utan att för den skull resignera. Forskningen ger vissa belägg, som i kom-
bination med utvärderingar och vår egen beprövade erfarenhet kan ge oss 
vägledning och underlag för handling. Inte minst har vi ett kraftfullt verktyg 
i det som är kärnan i våra akademiska kvalitetssäkringsprocesser, att utsätta 
oss för prövning och ifrågasättande i allt vi gör. Med siktet på att odla våra 
styrkor, göra det som brister bättre eller annorlunda, eller inte alls när det 
inte längre finns något behov av det, kommer vi att fortsätta utveckla kvali-
teten i all verksamhet vid Uppsala universitet.
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Rankning, rykte och redovisning 
Scenbyten och perspektivförskjutningar  
i det internationella arbetet 2011

Kay Svensson

Universitetet är redan i sitt ursprung ett enda stort program för internatio-
nalisering. Själva grundidén att etablera ett universitet i Uppsala kom från 
utlandet och de första lärarna var alla utbildade utomlands. Så var det i star-
ten och så har det förblivit, fast omfattning och proportioner skiftat. Från 
början var uppgiften att försörja statsmakten med skickliga ämbetsmän. 
Senare tillkom den moderna naturvetenskapliga forskningen och i förläng-
ningen universitetens bidrag till att utveckla svensk industri och därmed 
landets möjligheter att skapa ett gott liv för dess befolkning.

Efterkrigstidens vilja att skapa internationell förståelse och försoning 
är central när man ska förstå drivkrafterna bakom den lätt byråkratiska 
rubriken ”internationalisering av högre utbildning”. Man bars av överty-
gelsen att student- och lärarutbyten gjorde utbildningen lite bättre. Den 
gav studenterna möjligheter att vistas i annan kultur och därmed vidgade 
perspektiv och ökad internationell förståelse. Inslaget av idealism ska inte 
underskattas. Så är fortfarande fallet, men scenen är utbyggd och perspek-
tiven förskjutna. 

I dag måste universitet vara ”internationellt” för att stå sig i den globala 
konkurrensen och studenter och lärare vill kunna se ett tilläggsvärde i sin 
curriculum vitae när de tar av sin tid för att delta i ett internationellt pro-
jekt. Nätverk ska underhållas, den egna rankningen ska helst förbättras och 
vi jagar tätpositionerna i alla excellenssatsningar, helst de globala som ger 
ekonomisk utdelning.

om värdet av ett bra rykte

I detta förändrade landskap krävs att universiteten hittar handlingslinjer 
som är trovärdiga och rationella i förhållande till deras grundläggande upp-
drag, beskrivet bland annat i universitetets mål och riktlinjer från 2008, att 
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ha en ”aktiv roll i det globala samhället”, ”främja utveckling och innovation” 
och ”bidra till en bättre värld”. 

När universitetet inledde sin verksamhet byggde mycket av dess fram-
gång på dess rykte och därmed möjlighet att attrahera såväl blivande stu-
denter som forskare och lärare. konkurrenterna under första århundradena 
var få och i huvudsak utgjordes de av ett antal europeiska universitet. Under 
1900-talet utvidgades spelplanen och den amerikanska kontinenten blev ett 
intressant alternativ för många forskare att söka sin framtida karriär. Många 
for till USA och hämtade inspiration till fortsatt forskning i Sverige medan 
andra aldrig kom tillbaka till sitt Alma mater.

Under den senaste tioårsperioden har nya begrepp introducerats som 
sannolikt påverkar mer än vi kan och vill ta till oss. Rankning blev känt 
i vidare kretsar i och med att Shanghai Jiaotong University publicerade 
en första lista 2003. Den byggde på offentliga data som samlats inom uni-
versiteten i syfte att jämföra olika forskningsmiljöer och deras genomslag. 
Shanghairankningen har fått många uppföljare och därmed har värdet av 
de enskilda rankninglistorna förtunnats, men trots detta har många full-
ständig kontroll på sitt eget och andra universitets positioner i de olika 
listorna.

Plötsligt tilldelas varje universitet ett slags ackumulerat omdöme och 
därmed indirekt också individerna som hör hemma vid detta universitet. 
Till en början togs nog inte detta på något större allvar, men dess genomslag 
har snabbt ökat och, vågar jag påstå, är nu välkänt bland många såväl fors-
kare som studenter. Inte heller vid Uppsala universitet kan förnekas att vi 
sneglar på listorna när nya kontakter utvecklas. Vilken plats på rankninglis-
torna har institutionen och hur många ”pek” har den besökande forskaren? 
Rankningsiffrorna påverkar därför universitetens möjligheter att utveckla 
internationella samarbeten och förmågan att rekrytera studenter. 

Har man stått i universitetets mässmontrar några gånger vet man att 
frågan om Uppsala universitets plats på olika rankninglistor finns högt upp 
i medvetandet bland de flesta presumtiva studenter. I det avseendet har 
Uppsala universitet varit lyckosamt och i de allra flesta rankningar lyckats 
hålla en position runt nummer 70 vid en global jämförelse. Det är oerhört 
starkt med tanke på det stora antalet universitet som finns i världen och hur 
många som vill komma in på topp hundra-listan. Ambitionen måste vara 
att öka eller åtminstone behålla positionen, men vi vet att inte minst de 
asiatiska universiteten gör enorma satsningar för att stiga på listorna vilket 
ett litet land som Sverige och ett enskilt universitet som Uppsalas svårligen 
kan matcha om man inte fortsätter att arbeta mycket koncentrerat och mål-
medvetet på att behålla och höja kvalitet och relevans i den forskning som 
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bedrivs vid universitetet. Inget om än så kraftfullt marknadsföringsprogram 
kan kompensera för dessa grundläggande förutsättningar.

Vi möts av stor respekt och de flesta vet att vi är ett prestigefyllt och 
högt rankat universitet, men lek med tanken att vi skulle tappa position 
och hamna runt plats 200. Nedgraderingen skulle säkert resa frågor om vad 
som blivit sämre innan vi sjunker in i medelmåttornas krets. Det kan verka 
orättvist, vi kanske är lika bra, det är bara så att de andra blivit så mycket 
bättre. Det är ingen bra utgångspunkt för att övertyga en presumtiv student 
om värdet av studier vid Uppsala universitet.

Det är med en kluven känsla man nu för tiden köper en ny Volvo eller 
en förpackning Losec. även om institutionen Uppsala universitetet inte ris-
kerar att gå samma väg som de en gång svenska företagen och köpas upp av 
stora internationella företag, eftersom det saknas kapital och resurser att be-
hålla företagen som ”svenska institutioner”, så riskerar vi att förlora enskilda 
forskare för att de får bättre villkor på annat håll på den globala arenan.

Universitetet står inför mycket stora utmaningar. om vi ska behålla vår 
konkurrenskraft som stark forsknings- och utbildningsinstitution räcker 
inte de svenska resurserna och inte heller den svenska begåvningsreserven, 
studenterna, antalet ungdomar intresserade och utrustade för kvalificerad 
högre utbildning. För att fortsatta att vara bland världens hundra högst ran-
kade universitet krävs därför att Uppsala universitet förmår attrahera ut-
ländska forskningsresurser och utländska studenter och forskare som kan 
hjälpa till att utveckla nästa generation vid universitetet verksamma. Rykte 
och rankning måste ständigt förbättras.

Alumner på nytt

kvaliteten i kombination med en avancerad och framgångsrik rekrytering 
av internationella studenter är avgörande. Det handlar till en början om 
synlighet i skilda sammanhang, utbildningsmässor, webblösningar och andra 
mer fokuserade rekryteringsåtgärder. Därtill, tidigare underskattade i sam-
manhanget, kan läggas våra internationella alumner. När intresset för att 
organisera våra alumner började utvecklas för snart 15 år sedan var nog även 
här perspektivet till övervägande delen idealistiskt. Det var ett värde i sig 
att hålla kontakt med sina gamla studenter, men det var inte helt klart hur 
det skulle användas. Därför blev också starten av vårt alumnarbete lite tre-
vande. Men nu klarläggs linjerna. 

Har studenterna fått en bra utbildning och känner stolthet över sin till-
hörighet är de också universitetets allra bästa rekryterare. Varje ny student 
som väljer att läsa i Uppsala bekräftar alumnernas eget val och ökar värdet 
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i deras nätverk. Att höra till ett alumnnätverk ger del av den status uni-
versitetet har. Varför behåller annars Harvardstudenterna sin harvardadress 
i e-posten? Uppsala universitet har däremot hitintills släckt ner uppsala-
adressen så fort sista terminen är avslutad.

Under senaste året har universitetet på allvar tagit sig an uppgiften att 
odla kontakten med alumnerna i utlandet. I samband med universitetsled-
ningens besök i USA 2010 samlades ett hundratal alumner på Manhattan i 
New York för första gången. Sedan förra året träffas en alumngrupp i Shang-
hai och en annan i Peking och den senare besökte rektor i samband med en 
resa till Kina 2011. Det har varit mycket uppskattade möten och inneburit 
ömsesidig bekräftelse. I framtiden borde varje tjänsteresande vid Uppsala 
universitet ställa sig frågan om det finns några alumner att träffa?

AFUU:s och Uppsala universitets alumnträff på Harvard Club i New York i decem-
ber 2010.
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Bologna utmanar Uppsala

En annan utvecklingslinje är den så kallade Bolognaprocessen som bland 
mycket annat också tar upp frågan om mål och resultat för den akademiska 
utbildningen. om vi tidigare allmänt kunde hänvisa till att utbildning alltid 
har ett värde oberoende av nyttoaspekter avkrävs vi numera allt precisare 
krav på mål och syften med den pedagogiska verksamheten. Studenter ut-
vecklar en allt större medvetenhet om vart olika utbildningar leder. 

Universitetet måste i framtiden ännu tydligare kunna redovisa vad som 
är erbjudandet till nästa generations unga människor som förbereder en kar-
riär på en alltmer globaliserad arbetsmarknad. Det är den utmanande och 
skarpa frågan. Bolognaprocessen är inget annat än ett försök att utveckla 
gemensamma referenspunkter för våra utbildningar, i första hand inom Eu-
ropa, men dess tänkesätt exporteras i snabb takt till andra delar av världen.

Det handlar ju inte bara om den fortfarande mindre gruppen studenter 
som aktivt kommer att söka ett arbete utomlands, kanske i ett internatio-
nellt företag. De vet redan att de behöver en utbildning som är konkurrens-
kraftig och som förbereder dem för ett yrkesliv i internationell konkurrens. 
Det handlar lika mycket om att förbereda dem som tänker sig en i huvudsak 
svensk karriär. Inom många områden kan man inte utesluta att svenska ar-
betsplatser blir alltmer internationella och öppnas ännu mer för utländsk 
arbetskraft. även för dessa kategorier av studenter blir det viktigt att skaffa 
sig en internationellt konkurrenskraftig utbildning vars meriter är jämför-
bara med den enligt andra länders utbildningssystem. Det finns säkert en 
hel del ambitiösa indiska IT-ingenjörer som nu ger oss telefonsupport från 
Indien när datorn krånglar på kvällar och helger och som gärna skulle flytta 
till ett jobb i Sverige.

Endast det bästa är gott nog för studentens pengar

Beslutet att införa studieavgifter kan kanske i backspegeln komma att anses 
som en av de mer avgörande reformerna under senare tid. Ur ett kort, eko-
nomiskt, perspektiv är påverkan på Uppsala universitet som helhet begrän-
sad. Däremot finns vissa utbildningar och områden där antalet utomeuro-
peiska studenter är stort och därmed effekten av minskade studentgrupper 
kännbar. I ett längre perspektiv, när vi kommit igång med ett mer systema-
tiskt rekryteringsarbete och fått fungerande stipendiefonder på plats, bör 
vi stå oss väl i konkurrensen med övriga högt rankade universitet. Bland de 
hundra bästa universiteten på Shanghailistan har den alldeles övervägande 
delen substantiella studieavgifter. 
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Den stora utmaningen för vårt Alma mater ligger snarast i att ärligt re-
dovisa vad dessa betalande studenter kan förvänta sig av den utbildning de 
sökt och antagits till och verkligen erbjuda detta. När vi för första gången i 
juni 2011 hade en grupp studenter som gjort sin första inbetalning på mellan 
40- och 70 000 kronor och köpt sin biljett till Uppsala, var förväntningarna 
tydliga och på topp. Lever utbildningen upp till beskrivningen? kommer 
vår utbildning att utveckla chanserna för studenten att nå nya mål i sitt liv?

Plötsligt får kvalitetsfrågan en ny dimension. Så länge studenten inte själv 
sett prislappen och än mindre betalat den ur egen ficka präglas såväl lärarens 
som studentens inställning av en mer återhållen förväntan. In på scenen 
kommer nu studenter med tydligare förväntningar och krav på den kvali-
tet som vi säger oss kunna erbjuda. Deras närvaro kommer inte att lämna 
de studenter vars studier finansieras över statsbudgeten oberörda. Föränd-
ringen kommer inte heller att lämna universitetet och dess lärare oberörda. 
kvalitetsfrågan i utbildningen blir inte längre bara något för Högskolever-
kets granskare att skriva rapporter om.

Anders Hallberg hälsar internationella studenter välkommen till Uppsala universitet 
i Kanslersrummet.
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Det finns mycket gynnsamma möjligheter för Uppsala universitet att 
komma väl ut i denna förändring. Forskningen som bedrivs är av mycket hög 
klass, omvittnat på många sätt, inte minst i universitetets egen utvärdering 
KoF07. Här finns mycket att hämta för en duktig marknadsförare, men en 
fråga dröjer kvar – hur mycket återspeglar våra nuvarande engelskspråkiga 
masterutbildningar den kvalificerade forskning som bedrivs i Uppsala? 
Svaret på den frågan är inte alldeles enkelt. I några fall hänger utbildning 
och forskning ihop, men det finns också prioriterade och starka 
forskningsområden som saknar korresponderande masterutbildningar. Här 
finns arbete som väntar. 

Autonoma grupper och helheten

Att prioriterade forskningssatsningar inte självklart hänger samman med 
utvecklingen av universitetets masterprogram är en återspegling av den 
decentraliserade ledningsstrukturen vid Uppsala universitet. Forskningens 
frågor drivs inom vissa grupper och utbildningarna inom andra. Frågorna 
riskerar att mötas för första gången vid fakultets- och områdesnämndernas 
beslutssammanträden. På så sätt tar de internationella frågorna oss tillbaka 
till grundfrågorna kring hur ett universitet bör ledas.

Samarbetet med utländska institutioner innebär också samarbete med 
universitet och finansiärer som kan ha en starkt centraliserad ledning i jäm-
förelse med den mer decentraliserade ledningsfilosofi som präglar Uppsala 
universitets tradition. Det uppstår då utmaningar om man behöver fatta 
snabba beslut om vägval och prioriteringar, men ännu mer innebär en de-
centraliserad organisation att förmågan att följa utvecklingen på ett över-
gripande plan och se var Uppsala universitets forskning kan vara med och 
konkurrera riskerar att gå förlorad. 

Den enskilde forskaren kan förväntas hålla sig informerad om de i hans 
eller hennes område kommande nationella och internationella utlysningarna 
av forskningsmedel, men mer övergripande generella prioriteringar i sam-
band med större utlysningar och strategiska överväganden blir svårare att 
hantera. Man kan alltid reagera på andras inviter, men hur bygger man upp 
mer proaktiva strategier i en organisation med många och starka autonoma 
grupper?

I kort perspektiv riskerar man sällan att anklagas för beslut man inte fat-
tat. Avhållsamhet från beslut kan därför ibland bli en frestelse. Det interna-
tionella arbetet kräver däremot snabba beslut liksom långt, stundtals djärvt 
och alltid uthålligt engagemang. Det som börjar i liten skala kan senare ha 
utvecklats till viktiga och strategiska samarbeten. 
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Ett svar på dessa utmaningar har från universitetsledningen varit de EU-
projektkoordinatorer som rekryterades under 2010. De ska hjälpa forskare 
och universitetets ledning på olika nivåer att identifiera potentiella utlys-
ningar, hävda universitetets intressen, hjälpa till att utforma bra ansökningar 
inom EU. Framgången i detta projekt, inte bara den monetära, är central för 
universitetets möjligheter att hävda sin position.

Utmaningar

om begreppet internationalisering för femton år sedan i huvudsak uppfat-
tades som student- och forskarmobilitet i anslutning till nationella utbild-
ningsprogram har det i dag fått en betydligt vidare referensram. Det är en 
aspekt av själva kärnverksamheten och griper in i de flesta delarna av Upp-
sala universitet. Det finns knappast någon del av universitetet som bara kan 
ägna sig åt de svenska krusbären. 

Det är en utmaning för universitetet att vårda och utveckla sitt rykte 
som en attraktiv plats där unga ambitiösa människor av alla nationaliteter 
kan utvecklas och ta ansvar. En annan är att behålla positionen i de globala 
jämförelserna, en tredje att tydligt kunna redovisa vårt erbjudande till stu-
denter och forskare som vi vill ska bli en del av Uppsala universitet under 
kortare eller längre tid. En fjärde utmaning slutligen är att finna former för 
universitetets ledning, som både kan ta till vara fördelarna i det decentrali-
serade universitetet och förmår hävda samlade intressen på den internatio-
nella arenan.

Utmaningarna är inte originella för Uppsala universitet. Just därför är 
det desto mer angeläget att vi når framgång i alla dessa utmaningar och kan 
fortsätta vara en plats där nyfikenhetens redskap lärs ut och resultatet av vår 
nyfikenhet kan delas i det globala samhälle där nästa generation av studenter 
kommer att vara viktiga aktörer. Universitetsledningen under Anders Hall-
berg har med stort engagemang fört de internationella frågorna framåt och 
lämnar en uppvärmd stafettpinne till efterträdarna.
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Utvecklingen 2006–2011 

Cilla Häggkvist

Vem vinner och vem försvinner? Vem får möjlighet att läsa vidare och vem 
borde ha fått det? Vem som ska få chansen att studera vidare efter gymna-
siet har sedan länge varit en av de frågor som tilldragit sig allmänhetens in-
tresse. Tillsammans med skolans utformning i allmänhet, lärarutbildningen 
och betygen har därför tillträdesreglerna till universitets- och högskolestu-
dier alltid varit av särskilt stort politiskt intresse. Varje år rapporterar både 
lokalpress och riksmedia om vilka utbildningar som är svårast att komma 
in på eller vilka utbildningar som leder till de mest välbetalda jobben. Varje 
ny regering funderar på om något behöver göras om för att ”fel” grupper 
gynnas eller missgynnas. Antagningen till högre utbildning har också styref-
fekter på vad och hur ungdomar läser i gymnasieskolan, vilket gör den till 
ett intressant område att förändra för att uppnå effekter även på grundläg-
gande nivåer i utbildningssystemet. I valet mellan obligatoriska studier av 
språk och matematik i gymnasieskolan och krav på studier i dessa ämnen 
för tillträde till högre utbildning kan det senare sättet verka mer tilltalande, 
eftersom individen då får möjlighet att välja ”rätt kurser” själv.

För inte så länge sedan hade varje enskilt lärosäte helt och hållet hand om 
sin egen antagningsprocess. Den som ville studera vid ett visst lärosäte fyllde 
i en pappersblankett med önskemål om vad han eller hon ville studera, bi-
fogade sina betyg och skickade den till respektive universitet eller högskola. 
Vid varje universitet och högskola satt då handläggare och kontrollerade den 
grundläggande och den särskilda behörigheten och gjorde sedan ett urval 
bland dem som funnits behöriga. År 2007 infördes ett gemensamt nationellt 
antagningssystem som administreras av Verket för Högskoleservice (VHS). 
Man funderade länge på vad systemet skulle kallas och i brist på bättre för-
slag kallade man det nya antagningssystemet för NyA, som var en förkortning 
av det prosaiska namnet ”Nytt Antagningssystem”. Nästan alla Sveriges uni-
versitet och högskolor anslöt sig till det nya elektroniska antagningssystemet.
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Det nya antagningssystemet gjorde det lättare för alla som ville studera 
vid svensk högskola eller universitet att hitta den utbildning man var in-
tresserad av eftersom hela utbudet nu presenterades på en enda gemensam 
webbsida. På bara ett par år gick 99 procent av de sökande över från pap-
persblanketter till att söka via internet. En fördel med att ha ett gemensamt 
elektroniskt system var också att de sökande (åtminstone de som var rela-
tivt unga) inte behövde skicka in sina gymnasiebetyg, eftersom dessa lästes 
in från en databas, så att meriterna syntes i systemet direkt. Akademiska 
betyg läses in från varje lärosätes lokala databas med registreringar och stu-
dieresultat, LADOK (som i Uppsala kallas UPPDOK).

De stora barnkullarna på 1980-talet och lågkonjunkturen runt 2008 be-
tydde att fler och fler valde att söka sig till ett universitet eller en högskola 
för att påbörja en utbildning, bygga på en befintlig utbildning eller avsluta en 
tidigare påbörjad utbildning. Såväl antalet ansökningar som antalet antagna 
studenter har ökat från år till år (se fig. 1.).

År 2007 infördes tre olika nivåer i svensk högre utbildning: grundnivå, 
avancerad nivå och utbildning på forskarnivå enligt Bolognamodellen. Un-
der de första åren fanns av naturliga skäl få svenska sökande till avancerad 
nivå (de första Bolognakandidaterna blev inte färdiga förrän tre år efter sys-
temets införande) och många institutioner valde att utlysa sina nystartade 
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Figur 1. Antal sökande och antal antagna, Uppsala universitet.



193

att anta studenter till högre utbildning

masterprogram internationellt. Svensk utbildning på engelska lockar där-
med tusentals studenter från hela världen att söka en utbildning i Sverige 
och den avancerade nivån blev global på ett helt annat sätt än tidigare. även 
före Bolognaprocessen hade Uppsala universitet naturligtvis utbildningar 
som vände sig till en internationell studentpopulation, men i och med möj-
ligheterna till on line-ansökningar och den nationella presentationen av to-
talutbudet fick utbildningarna större synlighet och genomslagskraft.

De första svenska Bolognastudenterna blev klara med sina kandidatexa-
mina 2010 och hade då behörighet att söka masterprogram på svenska eller 
engelska. Vid Uppsala universitet, liksom på andra ställen, betydde det att 
grupperna blev mer blandade.

Antagningsreglerna för tillträde till högre studier ändrades i grunden till 
höstterminen 2010. Systemet som då infördes gynnade direktövergång från 
gymnasiet till högre studier, vilket också finansdepartementet uppskattade 
eftersom man då snabbare skulle få ut människor i arbetslivet. Det gynnade 
också sökande med svenska gymnasiebetyg (och regeringen valde i det här 
fallet att säga att även Åland tillhörde Sverige!). Detta mycket komplexa 
system infördes för att genom särskilda meritpoäng styra ungdomar på gym-
nasiet att läsa mer matematik och moderna språk och för att få fler att stu-
dera vidare direkt efter gymnasiet utan att komplettera sina meriter inom 
vuxenutbildningen. Stora resurser lades ner på att informera sökande om 
det nya regelverket. Antagningssystemet NyA anpassades så att de sökandes 
meritvärden kunde tillåtas variera beroende på vilken utbildning de sökte 
till (man kunde till exempel med det nya regelverket ha ett meritvärde om 
man sökte till psykologprogrammet och ett annat om man sökte till jurist-
programmet).

Många befarade att det skulle bli svårhanterligt att förklara för sökande 
varför de fått det ena eller det andra meritvärdet, men genomförandet gick 
förhållandevis bra – mest beroende på att systemet höll vad det lovade och 
manuella uträkningar inte behövdes. Den kritik som ändå kvarstod efter 
introduktionen av de nya reglerna var att vissa grupper kände sig missgyn-
nade. Det handlade till exempel om personer med utländska gymnasiebetyg 
som fick en egen kvotgrupp så liten att den emellanåt inte genererade någon 
plats alls på vissa utbildningar. även personer med lite äldre gymnasiebetyg 
ansåg sig missgynnade av det nya systemet, och regeringen beslutade därför 
se över systemet igen (det var ju dessutom valår!). Inför antagningen till 
hösten 2011 fick inte bara personer som gått ut gymnasiet 2003 och senare 
meritpoäng, utan också sådana med avgångsbetyg 1997–2003 införlivades i 
meritpoängssystemet. Regeringen har också aviserat att man ska se över re-
gelverket så att personer både med svenska betyg utfärdade före 1997 och de 
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som har utländska betyg omfattas av det och så att personer med utländska 
betyg återigen ingår i samma kvotgrupp som de med svenska betyg.

Under 2009 utbröt en livlig debatt i medierna om en formulering i Hög-
skoleförordningen som gick ut på att om två sökande hade lika meriter så 
skulle den som tillhörde ett för utbildningen underrepresenterat kön antas 
före den andra, det vill säga begreppet ”kön” användes som skiljekriterium. 
Debatten om denna paragraf i förordningen pågick också vid Uppsala uni-
versitet, där främst företrädare för den medicinska fakulteten förordade att 
paragrafen inte skulle tillämpas vid antagning till läkarprogrammet, efter-
som den missgynnade kvinnor. Konsistoriet beslutade i december 2009 att 
kön inte skulle användas som skiljekriterium vid antagning till Uppsala uni-
versitet och senare ändrades även Högskoleförordningen i samma riktning.

De internationella ansökningarna till masterprogrammen fortsatte under 
tiden att strömma in. Uppsala universitet erbjöd bra utbildningar – avgifts-
fritt. Många var seriösa sökande som infann sig för sina studier. De gjorde 
så att institutionerna kunde fortsätta att ge utbildningar som annars skulle 

Nya Uppsalastudenter – recentiorer – välkomnas i aulan hösten 2011.
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ha haft svårt att fylla platserna. Andra var obehöriga, hade inte tillräckligt 
med pengar för att få uppehållstillstånd i Sverige eller sökte helt enkelt till 
många olika utbildningar över hela världen för att få en chans att studera 
vidare. Detta medförde att svenska universitet och högskolor fick tusentals 
ansökningar från personer som aldrig kunde antas eller som till slut aldrig 
infann sig vid kursstart.

Under senvåren 2010 beslutade riksdagen att från och med höstterminen 
2011 införa både anmälningsavgifter och studieavgifter för personer som inte 
är medborgare i något EU/EES-land. Anmälningsavgiften för en ansökan till 
studier höstterminen 2011 uppgick till 900 kronor, vilket var betydligt mer 
än vad exempelvis Uppsala studentkår ville men ändå 100 kronor mindre 
än vad det kostade att administrera själva avgiften. Förhoppningsvis är de 
studenter som betalar för att ansöka mer motiverade att läsa just vid vårt 
universitet, men de kommer också att ställa högre krav på verksamheten än 
då utbildningen var avgiftsfri.

Perioden 2006–2011 präglades av Bolognaanpassning av den högre utbild-
ningen med först ett ökat intresse för studier från både internationella och 
svenska studenter, senare införandet av avgifter och därmed en minskning 
av internationella sökande till svensk utbildning. Under perioden lanserades 
också ett regelsystem som bara kan hanteras med stöd av avancerade dator-
program. Så vem får komma in i framtiden? och hur många? Vad kommer 
det att kosta? Antagningen till högre utbildning fortsätter med säkerhet att 
engagera både politiker och allmänhet.
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Universitet och arbetsmarknad 
Anna Ekström

Historia och nutid

I början på 1950-talet bedrevs högre utbildning vid universiteten i Uppsala 
och Lund, vid högskolorna i Stockholm och Göteborg samt vid några fack-
högskolor inom medicin, ekonomi och teknik. År 2011 finns det totalt 60 lä-
rosäten, varav minst ett lärosäte i varje län, som erbjuder högskoleutbildning 
i en mängd olika ämnen (Högskoleverket 2010). Av dessa har 14 universitet, 
21 statliga högskolor och tre lärosäten med enskild huvudman (Högskolan i 
Jönköping, Handelshögskolan i Stockholm och Chalmers tekniska högskola) 
rätt att ge forskarutbildning. Övriga lärosäten klassificeras som enskilda ut-
bildningsanordnare och är oftast specialiserade på ett ämnesområde. Nu-
mera behöver således inte blivande studenter åka till Uppsala eller någon 
annan större universitetsort för skaffa sig en högre utbildning.

I takt med etableringen av nya högskolor har också allt fler sökt sig till 
högskolan. Läsåret 2009/10 uppgick antalet registrerade studenter till näs-
tan 434 000, vilket kan jämföras med drygt 200 000 läsåret 1990/91. Detta 
har i sin tur bidragit till en allmän höjning av befolkningens utbildningsnivå. 
Andelen med en eftergymnasial utbildning i åldrarna 16–74 har ökat från 14 
procent år 1985 till drygt 30 procent år 2009. Mätt i relation till arbetskraf-
ten uppgår andelen med en eftergymnasial utbildning till drygt 37 procent 
år 2009, och trenden är ökande. I dag är högskoleutbildning nästan en förut-
sättning för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden och ett krav för att 
få ett jobb som erbjuder goda karriärmöjligheter

Utbyggnaden av den högre utbildningen har medfört att dagens stu-
denter har betydligt fler valmöjligheter än studenterna hade för bara 20 år 
sedan. Kursutbudet är stort och diversifierat, samtidigt som lärosätena är 
många och regionalt utspridda. Unga människor är i dag mycket mobila och 
de har stora möjligheter att välja högre utbildning efter sina intressen. Det är 
relativt enkelt att byta lärosäte och tillgodoräkna sig kurser från olika läro-
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säten. Bolognaprocessen uppmuntrar och underlättar dessutom till rörlighet 
mellan universitet och högskolor i olika länder i Europa. Studenter har också 
stora möjligheter att sätta ihop sina egna utbildningar med kurser från olika 
lärosäten. Dessa möjligheter har troligen medfört att innehållet i högskole-
utbildning varierar mer i dag än det gjorde för 20 år sedan.

Utvecklingen av den högre utbildningen sammanfaller med tekniska 
framsteg och introduktionen av ny teknik. Detta har i sin tur medfört att 
krav på arbetskraften har ökat. Det har gynnat personer med en akade-
misk examen. Samtidigt har globaliseringen accelererat och EU-samarbetet 
fördjupats, vilket har lett till en ökad internationalisering av den svenska 
arbetsmarknaden. Utländska företag slår sig ned i Sverige, och svenska fö-
retag köper in sig på andra marknader. De krav som ställs på akademiker i 
andra länder ställer de internationella företagen som är verksamma i Sverige 
även på svenska akademiker. Globaliseringen har också gjort det lättare för 
akademiker som är utbildade i Sverige att studera och arbeta i andra länder. 
I vissa avseenden har därför dagens akademiker fler möjligheter än gårda-
gens, trots att det är betydligt fler i dag som har en akademisk examen.

Akademikerna och arbetsmarknaden

Den högre utbildningen är viktig för den samhällsekonomiska utvecklingen. 
Nationalekonomer brukar till och med hävda att den är helt avgörande för 
tillväxt på lång sikt (se till exempel Storsletten & Zilibotti 2000).  Högre 
utbildning kan också föra med sig många positiva sidoeffekter, som att män-
niskor sköter om sin hälsa (Lundborg 2008), deltar i val och hjälper nästa ge-
neration att göra lika kloka val (till exempel Grönqvist, Öckert och  Vlachos 
2010). Den kan även bidra med innovationer och tekniska framsteg som ska-
par jobb även för personer som inte har någon högskoleutbildning (se till 
exempel Andersson, Quigley och Wilhelmsson 2004; Anselin, Varga och 
Arcs 1997; Varga 1998). Men det förutsätter förstås att utbildningen håller 
hög kvalitet. Universiteten har kontrollen över den högre utbildningen och 
dess kvalitet. Deras beslut kan således få långtgående konsekvenser för sam-
hällets utvecklingspotential.

Det är inte helt enkelt att mäta kvaliteten i den högre utbildningen. 
ännu svårare är det att fastställa vilka effekter som uppmätt kvalitet har 
på studenternas möjligheter på arbetsmarknaden (se till exempel Holmlund 
2009). Andelen disputerade lärare är ett mått som då och då används för 
att spegla kvaliteten vid landets lärosäten. Men vem kommer inte ihåg den 
nitiske doktoranden som gav mer kunskap på några övningslektioner än den 
mest meriterade professorn på en hel föreläsningsserie? Andelen dispute-
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rade lärare kan säga väldigt mycket eller mycket lite om den faktiska kvali-
teten på utbildningen vid ett lärosäte! 

Externa medel kan vara ett annat mått på kvaliteten, eftersom god forsk-
ning rimligtvis borde dra till sig mycket externa medel. Men tänk om de 
välrenommerade professorerna som får mycket externa medel kan sluta im-
plicita kontrakt med universiteten som gör att de kan ägna sig helt åt forsk-
ning? Föreläsningarna ges i stället av omeriterade forskare och doktorander 
som väljer att hålla nere sin egen arbetsbörda genom att ge lätta tentamens-
uppgifter. Alla studenter klarar sig, genomströmningen blir hög och alla är 
nöjda. Bekymren får arbetsgivaren som får investera mycket pengar i utbild-
ning på arbetsplatsen. Jag påstår inte att universiteten beter sig på det sättet, 
men jag påstår att det finns problem med att mäta kvaliteten med externa 
medel som enda mått.

Trots att det är svårt att mäta kvalitet kan det finns skillnader som slår 
igenom på studenternas möjligheter. Det finns resultat som visar att avkast-
ningen av högre utbildning skiljer sig markant mellan olika utbildningsin-

Den ljusnande framtid är vår? Våren hälsas vid Carolina Rediviva sista april.
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riktningar (till exempel Björklund med flera 2010). Det finns till och med 
universitetsutbildningar som sett över ett helt yrkesliv ger lägre avkastning 
än en gymnasieutbildning (Ljunglöf 2004). Kvaliteten kan ha betydelse för 
resultaten. Fast det kan ju lika gärna bero på att det finns ett för stort utbud 
av personer med en sådan utbildning eller för få jobb inom yrkesområdet. I 
många fall kan skälet vara att en monopolarbetsgivare sätter konkurrensen 
ur spel, och en enkel genusanalys säger mycket om värderingen av kunskap 
som är kvinnligt kodad.

Sannolikt är det en kombination av faktorer som ger upphov till den 
relativt svaga avkastningen för många utbildningar. Universiteten borde ta 
avkastningsstudierna på allvar och försöka förstå vad som ligger bakom re-
sultaten. Det borde vara en input i arbetet med de kontinuerliga uppfölj-
ningarna av utbildningar, föreläsare och övriga resurser som fordras för att 
kunna ge studenternas vad som krävs för att etablera sig på arbetsmarkna-
den.

Lärosätena kan påverka studenternas möjligheter på andra sätt. Har ett 
lärosäte goda kontakter med arbetsmarknaden kan det ge utbildningar som 
matchar arbetsmarknadens behov och underlättar för studenterna att hitta 
jobb som i sin tur matchar den kunskap som de fått genom utbildningen. 
Det är förstås positivt. Nackdelen är att vissa utbildningar kan bli alltför 
marknadsanpassade. Exempelvis kan det vara attraktivt för ett lärosäte i 
en region som domineras av en näring att anpassa sig till den näringen. För 
studenten finns det då en risk att utbildningen blir alltför lokalt anpassad 
och gör det svårare att få ett jobb i en annan region. konsekvensen för den 
 enskilde studenten blir då att val av lärosäte påverkar möjligheterna att 
etab lera sig utanför högskoleregionen (Lindahl och Regnér 2002).

Det finns resultat som tyder på att studenter som byter lärosäte har lägre 
inkomster än sådana som har hållit sig till ett lärosäte (Holmlund och Reg-
nér 2011). Mekanismen verkar vara att de som byter lärosäte kommer ut 
senare på arbetsmarknaden och därför halkar efter på grund av lägre ar-
betslivserfarenhet. Frågan är egentligen varför de kommer ut senare. Det 
uppenbara svaret är förstås att de byter studieväg och börjar om på en ny 
utbildning vid det nya lärosätet. Men det förklarar inte varför studenter som 
byter inom samma ämnesområde kommer ut senare. I det fallet kan för-
seningen bero på universitetens bedömningar av utbildningarna vid andra 
lärosäten. Det är inte omöjligt att universiteten värderar sina utbildningar 
högre än dem vid andra lärosäten (eller har förutfattade meningar om andra 
lärosäten); den intellektuella konkurrensen är ju inbyggd i systemet. Proble-
met med den uppfattningen är att det påverkar studenterna negativt genom 
att de kommer ut senare på arbetsmarknaden. Men det innebär också att 
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lärosätena skapar trögheter i systemet för högre utbildning. Vissa kurser går 
säkert inte att föra över rakt av, men det är tveksamt om hela terminer ska 
behöva göras om. Universiteten ska underlätta och inte försvåra för studen-
terna att nå sin examen!

Dagens akademiker måste också tajma sin examen. Går de ut när kon-
junkturen är svag kan det ibland ta tid att hitta rätt arbete, till och med att 
hitta ett över huvud taget (Gartell 2009). Ett ytterligare problem är att de 
akademiker som en gång har drabbats av arbetslöshet tenderar att drabbas 
igen. En akademiker som har varit arbetslös betraktas med skepsis av vissa 
arbetsgivare. De tycker det är konstigt att ha en högskoleutbildning och 
samtidigt ha varit arbetslös. Arbetslösheten behöver inte bero på individen 
eller ens på den utbildning som studenten har. Den kan bero på att personen 
blev klar i en lågkonjunktur då det faktiskt är svårt för många akademiker 

Arbetsmarknadsdag i Universitetshuset.
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att hitta arbete. Detta bygger på jämförelse mellan akademiker och det är 
viktigt att komma ihåg att risken att drabbas av arbetslöshet är lägre för 
personer med högskoleutbildning än sådana som inte har det.

När det är ett relativt stort antal akademiker som tävlar om de arbeten 
som erbjuder de bästa karriärmöjligheterna finns det många som försöker 
vässa sin profil för att synas i den stora mängden av ansökningar. Somliga sat-
sar på mer än en examen, andra väljer att komplettera med en utbildning från 
ett annat land. Det finns resultat som tyder på att dessa val har betydelse på 
arbetsmarknaden (Regnér 2011). I genomsnitt har dubbla examina liten be-
tydelse på arbetsmarknaden, men kombinationer av vissa ämnesinriktningar 
har stor positiv inverkan på inkomsterna. Arbetsgivarna ser också positivt 
på utlandserfarenhet (Regnér 2010). I synnerhet verkar det ha betydelse för 
möjligheterna att nå de positioner som erbjuder de högsta lönerna. Det har 
kanske alltid varit så, men det är också möjligt att det är en konsekvens av att 
det i dag är så många flera än tidigare som aspirerar på samma typ av arbete. 
För att få det måste akademikerna har något extra att visa upp.

Förbättrade möjligheter för akademiker

Sedan en lång tid tillbaka har satsningarna på den högre utbildningen varit 
inriktade på att öka antalet studenter. olika regeringar har styrt med kvan-
titativa mål såsom inflöden och utflöden av studenter. Lärosätena har natur-
ligtvis anpassat sig och expanderat i snabb takt, ibland med skeva satsningar 
på utbildningar som är enkla att expandera. Samtidigt har expansionen ska-
pat konkurrens mellan lärosätena om studenterna och det är inte ovanligt 
att utbudet av kurser har anpassats efter studenternas önskemål snarare än 
arbetsmarknadens behov. kvantitet ska inte styra den högre utbildningen; 
det är kvaliteten som ska stå i fokus. Det är svårt att mäta kvalitet och fast-
ställa vilken betydelse den har för studenternas kunskap och möjligheter 
på arbetsmarknaden. Men satsningar på kvalitet innebär att det kommer 
utvärderingar av mått, metod och utfall. För att satsningarna ska bli fram-
gångsrika krävs det också att lärosätena ifrågasätter utbildningens innehåll 
och inriktning, att de själva följer upp sina studenter och framförallt att de 
vågar dra slutsatser av de brister som observeras.

Det finns signaler om att det är svårt att klara av utbildningsmålen i den 
högre utbildningen utan resursförstärkningar. Dessutom krävs det mer resur-
ser för att stärka kvaliteten. I många länder har man försökt lösa problemet 
genom att införa avgifter för tillträde till högre utbildning. I Sverige infördes 
avgifter för studenter utanför EU/EES höstterminen 2011. Det har fått stor 
effekt på antalet ansökningar, som har mer än halverats vid många lärosäten.
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Ekonomer brukar lyfta fram flera fördelar med avgifter, såsom att stu-
denter avstår från olönsamma utbildningar, att kvaliteten i utbildningen 
stärks genom att studenterna ställer högre krav när kostnaden för utbild-
ningen blir tydlig. Men risken är att avgifterna ökar den sociala snedrekry-
teringen. Även studietiderna kan förlängas för att fler studenter väljer att 
arbeta under studietiden som ett led i att finansiera utbildningen. Det finns 
fördelar och nackdelar, och det är viktigt att gå igenom dem och noga ut-
värdera konsekvenserna av avgifter. I samband med det bör man fundera 
på vad som krävs för att finansiera den högre utbildningen på lång sikt. De 
problem som uppstått vid införandet av avgifter för studenter utanför EU/
EES-området borde stämma till eftertanke.

Utfallet av en akademisk utbildning beror också på den enskilda studen-
tens inställning och bakgrund. För studenter som hade oturen att gå igenom 
en gymnasieutbildning av låg kvalitet blir det svårare att klara av kraven 
vid universiteten. Expansionen av den högre utbildningen har inneburit en 
breddad rekrytering bland annat av personer med svagare förkunskaper. 
Somliga lärosäten har löst problemet med extra kurser och andra med att 
öka lärarnas arbetsbörda. Mer fasta resurser till lärosätena är ett sätt att 
öka möjligheterna för dessa att lösa problemen. Detta kan kombineras med 
att universiteten får resurser för att fördjupa samarbetet med gymnasie-
skolorna. En annan möjlighet är förstås att gymnasierna får fler disputerade 
lärare. Detta är viktiga frågor, då studenternas förkunskaper avgör vilken 
nivå universiteten kan lägga sin undervisning på. Har studenterna jämngoda 
förkunskaper kan de också motivera och lära sig av varandra.

Arbetsmarknaden för akademiker ser olika ut i olika delar i landet och 
möjligheterna att hitta ett jobb där man får stor användning av det man har 
lärt sig på universitet beror på vad man har läst. Till många akademikerjobb 
finns det alltid en lång kö av sökande. Numera kan det ta lång tid både att 
hitta ett arbete och ett som matchar kompetensen. Därför är det viktigt att 
de blivande studenterna känner till riskerna med och möjligheterna hos de 
utbildningar de läser. De måste själva ta ansvar för sina beslut, men det är 
också viktigt att universiteten bidrar med relevant information. kunskapen 
om vart studenterna tar vägen är ofta mycket bristfällig och kontakterna 
med potentiella arbetsgivare under utbildningen begränsade. Här finns ett 
uppenbart behov av nytänkande, vilket inte minst påpekas av studenter 
med erfarenheter av studier utomlands.

ofta görs det enkla konstaterandet att akademiska studier gör det lät-
tare att få jobb och tjäna pengar. Sambandet mellan universitet och arbets-
marknad är betydligt mer komplext, som de ovan nämnda studierna visar. 
Samtidigt är sambanden oerhört enkla. Den enskilt viktigaste effekten av 



204

det gOda universitetet

akademisk utbildning är för individen att friheten och möjligheterna att 
forma sitt liv ökar. Ingen kan i förväg avgöra vad en ämneslärarutbildning 
med kemi som huvudämne kan leda till.
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Rektor, nationer och studentliv 
Ameli Frenne och Jon Stridh

Nationernas framtid

Den eviga ungdomens stad Uppsala är känd för sitt rika studentliv och sin 
omfattande studentkultur, främst representerad genom Uppsalas student-
nationer. Under rektor Anders Hallbergs mandatperiod väcktes återigen frå-
gan om kår- och nationsobligatoriets vara eller icke vara till liv (vilket går att 
läsa mer om i avsnittet om Uppsala studentkår), en fråga som levt till och 
från i åtminstone fyrtio år, om inte allt sedan införandet under 1600-talet. 
För nationernas del innebar den återupptagna obligatoriefrågan ett gediget 
arbete med att beskriva aktiviteterna som bedrivs vid alla 13 nationer – 
detta för att i ett gemensamt remissvar till regeringen kunna ge en samlad 
bild av nationernas betydelse för universitetet och dess studenter samt för 
Uppsala som kulturstad. Under ledning av dåvarande curator curatorum 
AnnaMaria Hennersten och skattmästaren Rolf kroon (Västmanlands-Dala 
nation) författades remissvaret. Detta visade bland mycket annat att natio-
nerna tillsammans under ett år engagerar mellan 15 000 och 20 000 studen-
ter, att de har en gemensam omsättning om drygt 100 miljoner kronor varje 
år, exklusive bostäder, samt att de delar ut omkring 15 miljoner kronor om 
året i stipendier till studenter och doktorander. För att kunna ge berörda 
riksdagsledamöter en rättvisande bild av den fullständiga verksamheten 
bjöd nationerna in till ett lunchseminarium. I och med det gemensamma 
remissvaret påbörjades även ett närmare samarbete med nationerna i Lund, 
vilket bland annat resulterat i en terminsvis återkommande helgkonferens 
emellan nationerna, i Lund eller Uppsala.

Tillsammans med dåvarande rektor Göran Bexell i Lund, studentnatio-
nerna i Lund och studentkårerna i såväl Lund som Uppsala skrevs en debatt-
artikel, som administrerades av kuratorskonventet, om nationernas vikt för 
de två universitetens fortlevnad och deras möjligheter att ge studenterna en 
bildning utöver utbildningen. Debattartikeln publicerades i UNT i början 
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av vårterminen 2009 och fick ett stort genomslag. På den replikerade om-
gående utbildningsminister Lars Leijonborg som, i enlighet med regeringens 
ställningstagande, argumenterade för studenters rätt att själva välja om de 
vill vara medlemmar i en studentnation och kår. Tack vare bland annat klokt 
argumenterande och manövrerande kvarstår nationernas särskilda rättsliga 
status efter obligatoriets avskaffande. Det måste ses som en stor framgång 
för nationerna och universiteten i både Uppsala och Lund. 

När beslutet om avskaffandet trädde i kraft den 1 juli 2010 stod natio-
nerna väl rustade. De hade, tillsammans med universitetet, definierat vad 
nationernas ansvar och verksamhet innefattar och därmed bekräftat deras 
status som samhällsnyttiga sammanslutningar. En förenklad inskrivnings-
process på nätet, genom en webbportal, och marknadsföringssatsningar 
markerade en offensiv ansats för att hantera en framtid utan obligatorium. 
Det har resulterat i att nationernas medlemsantal fram till i skrivande stund 
inte minskat utan snarare ökat. Vi hoppas att ansträngningarna inte avtar nu 
utan att såväl nationer som universitet framgent anstränger sig för att göra 
medlemskap i en nation allt mer attraktivt. 

Bostäder och renoveringar

Med större generationer och fler studieplatser ökar trycket på befintligt stu-
dentbostadsbestånd. Det har åtföljts av ett ökat behov av nybyggnation och 
renoveringar – tur då att nationerna tagit ansvar och byggt nya bostäder. 
Tillsammans med Uppsalahem byggdes nämligen 466 nya bostäder i Ekono-
mikumparken. Förutvarande rektor Bo Sundqvist tog 2004 initiativ till över-
låtande av mark för studentbostäder och efter många turer med Plan- och 
byggnadsavdelningen vid Uppsala kommun samt överklaganden från boende 
i området (vilka motsatte sig byggnationen) kunde till slut det första spadta-
get tas hösten 2006. Byggstarten blev särskilt påskyndad då regeringsskiftet 
2006 innebar att investeringsbidrag för byggnation av studentbostäder skulle 
försvinna. För att hedra ansvarigt statsråd gjöts då Odellplattor i Ekono- 
mikumparken för att, innan det var för sent, säkra tilldelningen av bidrag för 
byggprojektet. Västmanlands-Dala nation, Norrlands nation och Uppsala-
Hem delade på merparten av lägenheterna. Värmlands, Gästrike-Hälsinge 
och Gotlands nationer utökade också sitt bostadsbestånd i och med bygget, 
som stod klart våren 2009. Fem år från idé till färdigbyggnation är impone-
rande och visar på nationernas handlingskraft och universitetets stöd. 

Samtidigt med byggnationen vid Ekonomikum stam- och ytskiktsreno-
verades hela Gästrike-Hälsinges, Stockholms och Norrlands nationers be-
fintliga bestånd vid Studentvägen och Södermanlands-Nerikes nation to-
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När beslutet om kår- och nationsobliga-
toriets avskaffandet trädde i kraft den 
1 juli 2010 stod nationerna väl rustade. 
Här Norrlands nations fana i Carolina-
backen vid valborgsfirandet 2009.
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talrenoverade sin fastighet Rosendahl. Nybyggnationen och renoveringarna 
omfattade totalt kostnader om ungefär en halv miljard kronor. Bostadsreno-
veringar eller byggnationer om ungefär 100 miljoner kronor utslaget per år 
(perioden 2006–11) vittnar om nationernas betydelse för bostads- och bygg-
marknaden i Uppsala. Nationerna äger och förvaltar i dag drygt en tredjedel 
av studentbostadsbeståndet i Uppsala. Universitetets stöd för och initiativ 
till Ekonomikumprojektet har varit oundgängligt och utgör ett påtagligt be-
vis för vad som är möjligt när nationer och universitet arbetar gemensamt 
mot samma mål. Vad blir månne nästa projekt?

Själva nationshusen har även de kommit i åtnjutande av renoveringsar-
beten. Till exempel genomförde Gästrike-Hälsinge nation en inre och yttre 

Södermanlands-Nerikes nations Hornboskapen är en av de äldsta existerande 
student blåsorkestrarna.
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renovering med tillgänglighetsanpassning, ytskikt och el samt ventilation. 
Västmanlands-Dala nation åtgärdade garderober och ventilation. Västgöta 
nation byggde ut kök och nationshus samt renoverade inventarier. Uplands 
nation restaurerade ytterfasaden och våtutrymmena. Smålands nation gav 
sig på toaletter, barer, kök, fönster, källare och pub med förbättrad brand-
säkerhet för hela nationshuset. Norrlands nation konferens- och tillgäng-
lighetsanpassade gamla huset (inklusive hissar och toaletter) och senare 
installerades även en permanent fasadbelysning. Värmlands nation tillgäng-
lighetsanpassade och renoverade toaletter, entré, innergård och garderob i 
god tid för sitt jubileumsår 2010. Södermanlands-Nerikes nation byggde om 
köket på övervåningen och toaletterna samt genomförde en omfattande tak-
renovering 2010–11. En grov uppskattning visar att kostnaderna för renove-
ringarna, som nationerna finansierat själva, uppgår till ungefär 70 miljoner 
kronor under åren 2006–11. Det är betryggande för såväl studenterna och 
universitetet som Uppsala stad att kunna konstatera att nationerna alltjämt 
förmår vårda och finansiera de kulturskatter som nationshusen utgör. Vi 
hoppas att den förmågan består och utvecklas kommande år. 

Studentliv

Att vara student i Uppsala är något särskilt och att fira Valborg i Uppsala är 
något än mer speciellt. Under Anders Hallbergs tid som rektor vid univer-
sitetet har nationerna även närmat sig det växande valborgsfirandet genom 
bland annat kampanjen ”Varannan vatten”. kampanjen har med stöd från 
Uppsala universitet, Uppsala kommun och polisen samt företag gett stu-
denterna fri tillgång till vatten under valborgsfirandet. Under Valborg 2011 
distribuerade nationerna 15 000 liter vatten till valborgsfirande studenter. 
En kulturscen och gemensamma kurser för nationsaktiva är ytterligare ex-
empel på åtgärder som visar på nationernas handlingskraft för att hantera 
en angelägen fråga. Titlar hjälper inte, utan även rektor fick dricka varannan 
vatten vid Smålands champangegalopp. Ett påfyllt glas champagne åtföljdes 
av orden ”drick varannan vatten” från den serverande studenten, något som 
Anders Hallberg till nationernas glädje refererat till många gånger.

Nationerna ger stadens studenter en unik möjlighet att ta till vara krea-
tivitet och entreprenöriella idéer. Det manifesteras kanske extra tydligt 
 genom alla de teater- och spexföreställningar som sätts upp av studenter, 
med allt vad det innebär från scenbyggnation, budgetarbete och manusför-
fattande till skådespeleri. I samband med Linnéjubileet 2007 satte Smålands 
nation, där Anders Hallberg för övrigt är hedersledamot, upp ett bejublat 
Linnéspex. 2007 var även året då Södermanlands-Nerikes nation traditions-
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enligt satte upp världens äldsta återkommande studentspex, På Madagaskar, 
som spelades för fulla hus i Uppsala och som sedan turnerade i hembygden 
där såväl uppsättningen som nationen fick uppmärksamhet. Krogshowen 
Värmlands salonger spelades upp under tre veckor 2009 och involverade ett 
flertal studenter från olika nationer. På premiären närvarade rektor Hall-
berg och Värmlands salonger fick motta priset för årets nationsarrangemang 
2009, vid universitetets student- och alumndag. 

Det allt tätare samarbetet med studentnationerna i Lund och Akade-
miska föreningen demonstrerades tydligt då UARDA-spexarna besökte 
Uppsala och dess nationer under spexets hundraårsjubileumsturné. Natio-
nerna, genom kuratorskonventet, stod för logi för ensemblen och för delar 
av biljettförsäljningen. Uppsättningen i universitetsaulan, som bevistades av 
ett flertal nationsaktiva studenter, följdes av en bankett på Uppsala slott. 
Närvarande åhörare, däribland kuratorer från såväl Lund som Uppsala, fick 
lyssna till de två universitetens rektorer som på ett glatt och lättsamt sätt 
tävlade om respektive universitets förträfflighet. 

Nationerna har varit en etablerad del av livet vid universitetet sedan 
1500-talet. Som sig bör har därför ett flertal nationer jubilerat. Västman-
lands-Dala nation firade 370 år 2009 och Gotlands nation firade 325 år 2006. 
Gästrike-Hälsinge nation firade 200-årsjubileum av sammanslagningen av de 
tidigare två nationerna, genom att anordna konserter, utställningar, högtids-
landskap och till slut bal på Uppsala slott 2011. Värmlands nation firade sitt 
350-års jubileum 2010 genom att hålla föreläsningsserier, litteraturkvällar 
och över 25 000 personer beräknas ha sett utställningen ”Ett andra vardags-
rum – Värmlands nation under 350 år” på Museum Gustavianum. Finalen 
för Värmlands nation var dess jubileumsbal den 1 maj på Uppsala slott. Det 
förtjänar också att nämnas att Kuratorskonventet firade 180 år den 8 april 
2011 med bal på Norrlands nation. 

Kampanjen ”Varannan vatten” gav studenterna fri tillgång till just vatten under 
valborgsfirandet.
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Genom ett gott samarbete mellan universitetet och nationerna ges båda 
parter möjligheten att få använda sig av varandras lokaler. Ett sedan några år 
återkommande inslag under Uppsalavåren är nationskörsfestivalen i univer-
sitetsaulan, som brukar gå av stapeln i april. Under ledning av en inbjuden 
dirigent ger samtliga nationskörer en föreställning med såväl samlad storkör 
som framträdanden av nationskörerna. Det är bara ett av många nations-
arrangemang som, likaväl som nationsspexen och teaterföreställningarna, 
inbjuder allmänheten att ta del av den sprudlande nationsverksamheten.

Sedan rektor Hallberg installerades har tiotusentals nya studenter skri-
vit in sig vid Uppsala universitet. Flera av dem har hälsats välkommen av 
rektor eller prorektor vid kuratorskonventets recentiorsmottagning i sam-
band med recentiorsgaskerna. Detta är ett av många exempel på det stora 
engagemang som universitetet, och då särskilt Anders Hallberg med övriga 
i universitetsledningen, tillsammans med nationerna visat för studenterna. 

Utöver allt jubilerande och all extra verksamhet har nationerna bedri-
vit sin dagliga verksamhet med restauranger, klubbar, pubar, fotoföreningar, 
syjuntor, stipendieutdelning, idrottande och mycket mer. och så kommer 

Södermanlands-Nerikes nationskör lyfter på studentmössorna.
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nationerna att fortsätta att göra i framtiden. om Anders Hallberg till lev-
nadsåldern blivit fem år äldre under sin tid som rektor vid Sveriges främ-
sta universitet, så har han i vart fall samtidigt blivit fem år yngre till sin-
net genom sina kontakter med Sveriges bästa studentliv, nationslivet – ett 
 nationsliv av studenter för studenter i den eviga ungdomens stad.
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Rektor och Uppsalas studentkårer 
Kristina Hirschfeldt och Klas-Herman Lundgren 

För att nå posten som rektor för Uppsala universitet krävs ett förtroende 
från lärosätets studenter. Anders Hallberg vann studenternas stöd redan 
under den process som föregick valet till ämbetet. Han hade därför studen-
terna med sig redan från starten av sitt rektorat och han lyckades hålla sig 
på god fot med dem under hela sin mandatperiod. 

Det är inte en enkel uppgift att sammanfatta Anders Hallbergs tid som 
rektor ur ett student- och kårperspektiv. Under hans rektorsperiod har det 
skett en mängd omfattande och kritiska förändringar inom det svenska 
högskolelandskapet. Han har dessutom själv genomfört stora omställningar 
inom lärosätet och medverkat till många viktiga beslut. Att nedteckna be-
rättelsen om Hallbergs mandatperiod ur vårt perspektiv är således en liten 
men ack så viktig bit av historien. Den rymmer nationell utbildningspolitik, 
engagerade studenter, ansvarstagande, kloka beslut, svåra avvägningar och 
mycket mer.

Uppsala och obligatoriet

Under Anders Hallbergs tid som rektor blev den segdragna frågan om ett 
avskaffande av kår- och nationsobligatoriet återigen aktuell. Frågan har varit 
ett ständigt återkommande inslag i den svenska högskolepolitiken och Upp-
sala som studieort har troligtvis haft en intimare och mer besvärad relation 
till den än resten av Sverige. För nog är det så att obligatoriets vara eller 
icke vara alltid har diskuterats med lite extra hetta och engagemang i lär-
domsstaden Uppsala. En av stadens grundstommar är nämligen studenterna 
och det världsberömda studentlivet. Universitetet, studenterna och staden 
bildar en nödvändig treenighet där studenternas starka organisering är av 
största vikt. även kopplingarna mellan Uppsalas studentorganisationer och 
rikspolitiken har varit tydliga under diskussionerna, eftersom många riks-
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dagspolitiker har en bakgrund i Uppsalas lärorika studentliv. Därför satte 
obligatoriet ett tydligt spår i universitetets och studentvärldens historia un-
der Hallbergs mandatperiod som rektor. 

Frågan väcktes åter genom att den statliga utredaren Erland Ringborg 
2007 fick i uppdrag av regeringen att finna ett sätt för att avveckla obli-
gatoriet på ett ansvarsfullt sätt. Under sin utredning förde han en dialog 
med Uppsala studentkår och studentnationerna via kuratorskonventet och 
försökte finna ett sätt att lösa det mycket komplexa problemet. Uppsala 
studentkår arbetade samtidigt hårt för att påverka det kommande förslaget. 
kårens arbete inkluderade förutom kontakter med Ringborg även diskus-
sioner med universitetet och kommunen om deras remissvar och ageranden, 
vilka skulle komma att starkt stödja studentorganisationernas. Riksdagsle-
damöter bjöds dessutom in till kårhuset för att diskutera obligatoriet och 
kåren klargjorde att den inte ville se ett avskaffande utan en fullgod för-
säkran från regeringen om att den skulle få finnas kvar mer eller mindre 
oförsvagad. För nationerna var bland annat skattefrågorna av stor vikt och 
för studentkårerna hur ett oberoende och starkt studentinflytande skulle 
kunna säkerställas långsiktigt. År 2008 föreslog Ringborg i sin rapport ett 
avskaffande med ett statligt ekonomiskt stöd till studentkårerna för att säk-
ra utförandet av de ålagda uppgifterna i högskolelagen. Efter att rapporten 
presenterats fortsatte diskussionerna inom regeringen samtidigt som landets 
ekonomiska läge försämrades. Processen drog ut på tiden och det skulle visa 
sig att regeringens slutgiltiga proposition kom att innehålla ett avsevärt lägre 
stöd till studentorganisationerna än vad Ringborgs utredning angett som en 
absolut miniminivå för ett ansvarsfullt avskaffande. Detta ledde till långa 
och svåra diskussioner inom Uppsalas studentvärld. 

Uppsala studentkår tog under processen tydlig ställning mot avskaffandet 
av kårobligatoriet från att tidigare ha haft en mer ambivalent hållning. Stu-
dentkåren såg nämligen stora faror i den av regeringen föreslagna formen för 
avskaffandet. Lars Leijonborg som ansvarig forsknings- och högskoleminister 
drev dock på frågan fram till ett regeringsförslag sommaren 2009, under star-
ka protester från Uppsala studentkår, Sveriges förenade studentkårer (SFS) 
och andra kårer. Studentkåren skickade brev till samtliga riksdagsledamöter 
för att förklara situationen, höll presskonferenser, skrev debattartiklar, hade 
möten med riksdagsledamöter på kårhuset och drev frågan på alla tänkbara 
plan. omfattande diskussioner fördes även mellan kårerna, kuratorskonven-
tet, nationerna, universitetet, SFS och politiker. Det låga ekonomiska stödet 
från statsmakterna och den snabba omställningsprocessen kunde inte av 
studentkårerna ses som ett ansvarsfullt avskaffande. Dessa problem kombi-
nerades dessutom med det faktum att kårerna i framtiden skulle stödja och 
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verka för alla studenter, oavsett om de var kårmedlemmar eller ej, vilket 
medförde en svår medlemsvärvningsproblematik. Uppsala studentkår har 
nämligen inte mycket av medlemslockande studiesocial verksamhet, efter-
som en sådan bedrivs väl av nationerna och andra studentföreningar. Upp-
sala studentkår grundades 11 mars 1849 av nationerna och det var inte för att 
arbeta med studiesociala aktiviteter utan för att ta hand om de frågor som 
rör alla studenter oavsett bakgrund. Därför såg kåren uppenbara risker med 
att behöva prioritera om sina resurser från de mer allmännyttiga kärnom-
rådena studentinflytande och studiebevakning till medlemsrekrytering via 
krassa ekonomiska rabatterbjudanden. Studentkåren arbetar inte med stu-
diesociala frågor men den driver en mycket omfattande annan verksamhet. 
Kåren har bland annat över 900 studentrepresentanter som sitter med i till 
exempel universitetets konsistorium, universitetsledningen och vid rektors 
beslutssammanträden. Den driver på, granskar och kommenterar när det 
gäller universitetets verksamhetsplaner, strategidokument och verksamhet i 

Det så kallade Gyllene hornet, Karl XIV Johans gåva till Uppsalas studenter, på 
plats framför rektor vid Uppsala studentkårs 160-årsjubileum 2009 på Västman-
lands-Dala nation. Vid rektors sida vice kårordförande Malena Ranch.
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sin helhet. Dessutom har den ett kunnigt kansli där studenterna när det gäl-
ler konkreta problem kan få stöd och hjälp från bland annat studentombud, 
doktorandombud, jämlikhetsansvarig och internationellt ansvarig. Utöver 
dessa finns studiebevakare på varje fakultet som bevakar studiesituationen 
och utbildningarna lokalt. kåren har även majoritetsägandet i Studentbok-
handeln för att kunna sälja fack- och kurslitteratur till studenterna med låga 
priser, och den driver ett flertal samarbetsprojekt.

De ovan nämnda problemen bäddade för ekonomiska svårigheter för stu-
dentkårerna och för att de skulle bli ekonomiskt beroende av lärosätenas 
stöd. När beslutet väl togs i riksdagen satt därför representanter för Uppsala 
studentkår, SFS och andra studentorganisationer på åhörarläktaren för att 
kritiskt följa omröstningen. Beslutet kom inte som en stor överraskning för 
Uppsala studentkårs del och en omställning som planerats, med bland an-
nat en omfattande decentralisering av verksamheten, började nu verkställas. 
kårstyrelsens fokus låg hela tiden på att försöka undvika att nyordningen 
skulle leda till att det blev en mindre aktiv kår därför att obligatoriet för-
svann utan i stället försöka använda situationen som en möjlighet. Uppsala 
studentkår har varit mycket bra på att driva ett effektivt påverkansarbete 
mot universitetsledningen, Uppsala kommun och statsmakterna. Däremot 
har den ofta fått kritik för att inte synas och höras tillräckligt mycket på 
institutions- och programnivå, och studenter har ibland kunnat känna att 
de har svårt att förmå påverka verksamheten. Så även om kåren är till för 
studenterna och ständigt arbetar för att förbättra deras tillvaro har det inte 
uppfattats av alla på det sättet. Uppsala studentkår började därför trappa 
upp arbetet med att decentralisera verksamheten, något som inletts redan 
på 90-talet genom införandet av studiebevakarna. Lokala och delvis själv-
styrande sektioner som baserades på fakulteter och campusområden inom 
kåren bildades nu. Studenterna är inte en homogen grupp och sektionerna 
gavs därför möjlighet att formulera sina egna åsiktsprogram, där en sektions 
studenter kan slå fast vad de tycker i frågor som påverkar dem direkt, till ex-
empel betygssystemet eller fakultetens arbetsmiljö. Genom återkommande 
möten mellan sektionsordförande och kårens ledning kan sedan de lokala 
åsikterna tas upp och drivas på central nivå, till exempel i universitetsled-
ningen. Det kan leda till en starkare reaktion när studenter på lokalnivå 
kommer med synpunkter på sådant som rör deras studier. Studiebevakarnas 
arvoderingsgrad utökades också till heltid. Detta genomfördes för att kunna 
öka sektionernas potential att aktivt och självständigt kunna avvärja pro-
blem, men även för att ha mer tid att kunna finnas ute hos studenterna och 
vara behjälpliga med den lokala studentorganiseringen och representatio-
nen. Förhoppningen är att bildandet av de nya sektionerna ska effektivisera 
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kårens arbete, att fler studenter ska kunna komma till tals. Samtidigt ska 
en stark och enad studentkår kunna bestå och få ännu större genomslag vid 
påverkan av universitetet, kommunen samt nationellt i de frågor som är av 
vikt för alla studenter, som utbildningskvalitet, studentbostäder, breddad 
rekrytering, arbetslivsanknytning, studiemedel och mycket mer.

Uppsala studentkår förde även utifrån det fattade obligatoriebeslutet 
konstruktiva diskussioner med rektor och universitetets konsistorium om 
hur studentinflytandet långsiktigt kunde säkras i Uppsala. Det hela landade i 
att universitetet gav ett tydligt och stort ekonomiskt stöd till kårernas verk-
samhet. Universitetet beviljade även de existerande kårerna, Uppsala stu-
dentkår och Farmaceutiska studentkåren, fortsatt kårstatus. Under Anders  
Hallbergs ledning har också universitetet fortsatt att påpeka för rege ringen 
att det statliga stödet inte är tillräckligt och att det bör höjas till den av 
Ringborgs utredning föreslagna nivån. 

Därmed kom denna långa och konfliktfyllda följetong i den svenska uni-
versitetspolitiken till ett slut för denna gång. obligatoriet är nu avskaffat, 
men det betyder inte att riktigt hela historien är avslutad. även i framtiden 
kommer studentinflytandets oberoende och ekonomiska stöd att behöva 
diskuteras. Det är inte oproblematiskt att många av Sveriges studentkårer i 
framtiden är nödgade att förhandla med sina lärosäten för att få ekonomiskt 
stöd samtidigt som de kritiskt ska granska och påverka samma lärosäten.

Under Anders Hallbergs mandatperiod som rektor har de formella kra-
ven på studenternas inflytande tunnats ut, inte bara genom avskaffandet av 
kår- och nationsobligatoriet, utan även genom en minskad reglering i lag och 
förordning. Trots detta har Hallberg stadigt stått fast vid åsikten att Uppsala 
universitet inte tänker ge vika i sin syn på vikten av att ge studenterna ett 
starkt och genuint inflytande. Det har tagit sig uttryck i det ovan nämnda 
stödet till kårerna vid obligatorieavskaffandet, men även i många andra be-
slut. 

Dessutom har Anders Hallberg låtit mötesfora som Akademiska senaten 
och studentsamverkansgruppen fortsätta att ge utrymme för entusiasme-
rande idéutbyten och diskussioner mellan universitetets ledning och stu-
denterna. Speciellt senaten har under Hallbergs tid sett en renässans och 
många studentsenatorer har kunnat berätta om goda meningsutbyten med 
universitetets rektor. Uppsala studentkårs förslag om en utbildning för stu-
dentrepresentanter har också hörsammats av universitetet och en sådan ut-
bildning har införts. Under sin rektorstid gav han även stöd till att Sveriges 
förenade studentkårer kunde hålla sitt stora årliga möte SFS fullmäktige 
(tidigare Studentriksdagen) i Uppsala vid ett tillfälle. Vid inledningen i uni-
versitetets aula invigningstalade Hallberg tillsammans med högskole- och 
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forskningsministern, landshövdingen, SFS:s ordförande och Uppsala stu-
dentkårs ordförande.

Anders Hallberg lät också oss studentföreträdare få komma till tals i 
universitetsledningen. Det har kanske inte alltid varit så att våra åsikter 
påverkat besluten, men han gav oss tydligt utrymme att uttrycka studenter-
nas ståndpunkt. Som rektor har han varit lätt att nå fram till, utan att det 
behövts omständliga och byråkratiska processer. Dessutom har han många 
gånger själv tagit kontakt med studenterna för att höra sig för om deras åsik-
ter. Denna närkontakt mellan rektor och studenter är inte självklar och den 
är värd att hyllas. 

När Uppsala studentkår fyllde ansenliga 160 år den 11 mars 2009 firade 
kåren bland annat med en storslagen jubileumsbal på Västmanlands-Dala 

Uppsala universitets gåva till Uppsala studentkår vid 160-årsfirandet var tre cyklar.
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nation. Självklart valde rektor att deltaga vid middagen och tog tillfället i akt 
att överlämna tre cyklar till kåren i födelsedagspresent; en av dem cyklades 
elegant in mellan de findukade borden i balsalen av akademiintentent Per 
Ström.

Studenternas utbildning

Anders Hallberg mottog Pedagogiska priset av Farmaceutiska studentkåren 
redan 2006 och hans intresse och glöd för undervisning har varit tydligt 
i hans engagemang för universitetets grundutbildning. Dessutom har han 
prioriterat att hålla föreläsningar för studenter trots att han samtidigt varit 
rektor. Genom detta har han varit en god förebild för alla universitetets 
professorer. 

Under Hallbergs rektorat har Uppsala studentkår levererat omfattande 
rapporter om den allvarliga bristen på lärarledd tid för många studenter, 
främst inom humaniora och samhällsvetenskap, en situation som uppkom-
mit som en följd av otillräcklig tilldelning av resurser från statsmakterna. 
Vid ett tillfälle genomförde Uppsala studentkår en fyradagarskampanj om 
problemet varvid underskrifter samlades in på två taveldukar. Dessa över-
lämnades till universitetet och rektor i form av en triptyk illustrerande 
behovet av mer lärarledd undervisning. Triptyken kom att hängas upp i 
universitetsdirektörens rum för att under flera år framöver påminna univer-
sitetet om studenternas behov. Grundutbildningens problem tog Hallberg 
på största allvar och under slutet på mandatperioden var han drivande för 
att universitetet skulle prioritera upp insatserna för att förbättra utbildning-
en. Detta resulterade bland annat i ett omfattande projekt, många strate-
giska diskussioner samt vid ett flertal tillfällen påtalande om problemet för 
statsmakterna. Uppsala studentkår drev också frågan om resurser och lärar-
ledd tid tillsammans med Sveriges förenade studentkårer inför riksdagsvalet 
2010 och de samlade insatserna resulterade i en viss, om än ej tillräcklig, 
resurshöjning för just humaniora och samhällsvetenskap. 

Under våra år som kårordförande fick vi tillbringa otaliga timmar till-
sammans med Anders Hallberg, men vi blev aldrig uttråkade. Han drivs 
av ett starkt patos, något som visade sig inte minst i universitetsledningen 
och vid alla de stora beslut som han behövde fatta under sina år som rektor. 
Ett exempel på detta var när han tog bort ett år av utbildningsbidraget för 
forskarutbildningen och ersatte det med ett års extra anställning. Det var 
ett beslut som avsevärt förbättrade arbetsvillkoren för universitetets dokto-
rander och en fråga som Uppsala studentkår länge drivit, men förändringen 
hade inte varit möjlig utan rektors ansträngningar för att implementera be-
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slutet. När Hallberg tillträdde som rektor släppte han inte heller helt taget 
om sina doktorander utan fortsatte att vara med och handleda dem. Under 
2010 disputerade hans sista doktorand. Under sin forskningskarriär har han 
hunnit med att handleda 25 doktorander.

Anders Hallberg stödde Uppsala studentkårs ageranden i ett flertal and-
ra utbildningsfrågor genom åren. Bland annat var han och studentkåren på 
samma sida i det omfattande arbetet med att integrera hållbar utveckling 
i universitetets undervisning. År 2006 fattade han beslutet att uppdra åt 
fakultetsnämnderna och motsvarande organ att tillse att hållbar utveckling 

Uppsala studentkårs triptyk med insamlade namnunderskrifter kom att hängas upp 
på universitetsdirektörens rum och skulle flera år framöver påminna universitetet om 
studenternas behov.
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som perspektiv och kunskapsinnehåll integrerades i samtliga utbildnings-
program och i tillämpliga kurser. Han beviljade även Uppsala studentkår 
stöd för att genomföra projektet ”Hållbarhetsdagar” för studenterna.

Uppsala studentkår har under Anders Hallbergs rektorsperiod arbetat 
aktivt på såväl central- som fakultetsnivå mot examinationer förlagda till 
veckosluten och för examinationsformer som tillåter studenterna att vara 
anonyma fram till avslutad poängsättning. Under denna period skulle uni-
versitetet komma att förbättra sig avsevärt när det gäller dessa frågor. Bo-
lognaprocessen med dess ECTS-betyg var även den en hårt debatterad fråga 
för Uppsala studentkår. Kåren arbetade under hela 2000-talet emot betygen 
som en påtvingad standard vid universitetet. Senare skulle det också visa 
sig att de fick förkastas, eftersom de inte fungerade. Kåren har också under 
Hallbergs tid drivit på för att jämställdhetsplanerna inte längre skulle till-
låtas vara skrivbordsprodukter, utan i stället bli levande och internt res-
pekterade dokument. Dessutom har universitetet infört en anställning som 
mångfaldshandläggare för att förbättra universitetets arbete för mångfald, 
något som studentkåren arbetat hårt för. Några andra utbildningsrelaterade 
frågor som Uppsala studentkår drivit och diskuterat med rektor är studen-
ters hälsa och säkerhet, deras önskan om mer praktik och deras socioekono-
miska bakgrund.

Mångfaldsbyrån ESMeralda

Uppsala studentkår bildade 2004 mångfaldsbyrån ESMeralda (Elev, Student, 
Mångfald) som finansieras av Uppsala universitet och Uppsala kommun 
medan studentkåren står för overhead-kostnaderna och den praktiska drif-
ten av projektet. ESMeralda har till syfte att synliggöra högskoleutbildning-
ens möjligheter för alla och inriktar sig på att ge studenter från studieovana 
miljöer större chanser att ta till sig undervisningen och gå vidare. Projektet 
arbetar med fyra externa mångfaldsprojekt: Läxläsningen, Studentambassa-
dörerna, Amigo och Skuggningen. Dess koordinator deltar även i universite-
tets kommitté för etnisk och social mångfald. Anders Hallberg har varit väl 
medveten om den breddade rekryteringens vikt och har två gånger under 
sin rektorsperiod förlängt och utökat det ekonomiska stödet till ESMeralda. 

ESMeraldas projekt ”Läxläsning” startades ursprungligen av Uppsala 
studentkår på Gottsundaskolan 2001. I dag är det en naturlig del av högsta-
dieskolans verksamhet inom vilken universitetsstudenter besöker skolan en 
kväll i veckan. Projektet utökades 2008 till att inkluderas i Valsätraskolans 
verksamhet. De elever som dragit nytta av projektet har i sina utvärderingar 
skildrat en bra stämning och en uppskattning av verksamheten. Läxläsning-
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en har hjälpt många elever att komma fram till sina mål och det finns stor 
tacksamhet mot de ideellt engagerade universitetsstudenterna. ”Studentam-
bassadörerna” är ett projekt som handlar om att studenter som själva kom-
mer från studieovana hem eller med annan kulturell bakgrund än svensk 
beger sig ut till Uppsalas gymnasier och högstadieskolor för att informera 
om högre studier och om hur de själva tog steget att söka till universitetet. 

Till skillnad från ”Läxläsning” och ”Studentambassadörerna” vänder sig 
projektet ”Amigo” till en elev i taget – det rör sig här om gymnasieelever. 
även här är det universitetsstudenter som ideellt ikläder sig rollen som 
mentorer. De träffas cirka två gånger i månaden och har olika aktiviteter. 
Många av eleverna har samma mentorer under hela sin treåriga gymnasie-
period. För att gymnasieelever ska få en inblick i en students vardag driver 
ESMeralda slutligen projektet ”Skuggningen”. Projektet går ut på att en elev 
får följa en student en hel eller halv dag, på en föreläsning, till lunch på en 
nation och på en rundtur på en institution.

Under Anders Hallbergs tid har koordinatorn för ESMeralda kunnat 
övergå från att vara arvoderad till att ha en projektanställning, vilket lett till 
ökad stabilitet och långsiktighet i projektet. 

Studentbostäder

En fråga som under Anders Hallbergs rektorsperiod tagit stort utrymme 
både vad gäller tid och plats i Uppsala studentkårs utåtriktade arbete är stu-
dentbostadsfrågan. Den har länge varit högt prioriterad för Uppsalas studen-
ter även om situationen såg ljusare ut under mitten av 00-talet.  Det dröjde 
dock inte länge förrän läget återigen var på väg att försämras. Studentkåren 
började ta kontakt med journalister och politiker för att få dem att intres-
sera sig för och agera i frågan, men ännu rådde det stor oklarhet om hur bo-
stadsmarknaden för studenter skulle te sig. Under Hallbergs tid som rektor 
byggdes ett par nya bostadsområden, Ekonomikumparken och Majklockan 
i Flogsta. Studentkåren genomförde också två omfattande bostadsunder-
sökningar med ekonomiskt stöd från kommunen och universitetet. kåren 
har vid terminsstarterna även erbjudit service till internationella studenter 
genom samlade mejlutskick om lediga bostäder och hjälp med att svara på 
bostadsannonser. Inför höststarten 2010 anställde universitetet dessutom en 
person i två månader för att arbeta med akutboende för nyanlända studen-
ter.

Uppsala studentkår ligger genom sin tidigare stiftelse Studentstaden 
bakom tillkomsten av de flesta större studentbostadsområdena i Uppsala. 
Denna stiftelse fick dock i början av 1990-talet ett så pass negativt eko-
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Nya studentbostäder i Ekonomikumparken.
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nomiskt resultat att studentkåren godkände en försäljning av samtliga stu-
dentbostäder. Under Anders Hallbergs rektorsperiod blev Studentstaden, 
med sina cirka 4 300 studentbostäder, till salu igen. Det fanns en rädsla i 
hela Uppsala att det skulle vara attraktivt att göra om dessa studentbo-
städer till vanliga hyres- eller bostadsrätter. För att vara med och förhindra 
detta agerade Uppsala studentkår starkt, bland annat genom media och mö-
ten med Uppsala universitet, Uppsala kommun, nationerna, högskole- och 
forskningsministern samt kommun- och finansmarknadsministern. Uppsala 
studentkår startade dessutom en grupp på det sociala nätverket Facebook 
kallad ”Vi som kräver att Studentstaden ska fortsätta att vara studentbo-
städer!” som snabbt fick fler än 3 000 medlemmar. Genom Facebook och 
allmän information i Uppsala initierade studentkåren i mars 2010 en de-
monstration som fick karaktären av en manifestation med fackeltåg genom 
centrala Uppsala, följd av underhållning och förtäring. Syftet var att upp-
märksamma Studentstadens försäljning och studenternas redan svåra situa-
tion på bostadsmarknaden. Det skulle senare visa sig att alla protester gett 
effekt och att studentbostäderna räddades.

Uppsala studentkårs bostadsjour omformades till Studentboet.se genom 
ett projektförslag som skickades till universitetet och kommunen av kårens 
ledning. Detta medförde att all information om lediga studentbostäder i 
Uppsala nu finns samlad på ett och samma ställe. Eftersom kommunen och 
universitetet är huvudfinansiärer har studentkåren kunnat ha en projekt-
anställd bostadsansvarig på heltid som kan arbeta med Studentboet. Under 
terminsstarten 2010 gick även Anders Hallberg ut med en personlig vädjan 
till universitetets anställda om att hyra ut rum till de studenter som inte 
haft turen att lyckas finna en bostad.

Några avslutande ord

Anders Hallberg har haft studenternas stöd under sin rektorsperiod. Det 
märktes tydligt när studenterna i konsistoriet stod bakom förlängningen 
av hans mandat. Det betyder förstås inte att det inte funnits tillfällen när 
studenterna och rektor tyckt olika. Dessa meningsskiljaktigheter har dock 
inte lett till några längre och allvarliga strider. I stället har Anders Hallberg, 
precis som en god ledare bör, insett vikten av att lyssna på oliktänkande. 
Han har alltid lyssnat noga på studenternas åsikter och förslag innan han har 
fattat sina beslut. Han har dessutom alltid ställt upp när vi behövt någon att 
vända oss till för råd i ledarskapsfrågor eller mötesteknik. 

Anders Hallbergs tid som rektor har utmärkts av en god och varmhjärtad 
dialog med studenterna under en omtumlande och hektisk tid. Vi har haft 
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många trevliga stunder tillsammans med honom. Han har alltid tagit sig tid 
till att lyssna. Han har ett gott humör. Hans ton har varit vänlig och godmo-
dig, samtidigt som han varit tydlig med sina åsikter. Anders Hallbergs tid 
som rektor för Uppsala universitet kommer att bli hågkommen som en tid 
då studenternas inflytande värderades högt. 





UTVECkLING, oRGANISATIoN,  
oMVäRLD 
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Strategiskt arbete – en röd tråd 
Universitetets organisation och arbetsmiljö  
samt universitetsreformer 2006–2011

Ann Fust och Kerstin Jacobsson

Hur påverkas ett lärosäte av Uppsala universitets karaktär av händelser i 
omvärlden – och på vilket sätt kan universitetet självt påverka sin egen 
utveckling? Under de år Anders Hallberg varit rektor har det externa land-
skapet påverkat universitetet i många väsentliga avseenden. Inte minst gäller 
det ett stort antal reformer, initierade av regeringen och antagna av riks-
dagen. Utdragna diskussioner om universitetens autonomi, studentkårernas 
ställning och resurstilldelning med kvalitetsaspekter har också präglat det 
interna arbetet. Därtill har de internationella frågorna i ökad utsträckning 
satts i fokus. EU:s betydelse och rankningsfrågor har kommit att påverka 
såväl den nationella som den internationella arenan. Politiskt har de strate-
giska forskningsområdena uppmuntrat till nya samverkanssträvanden med 
betoning på gränsöverskridande, såväl inom forskning och utbildning som 
innovation och samverkan med näringsliv.

Anders Hallberg har varit väl medveten om allt detta och har förstått 
nödvändigheten av att tydliggöra Uppsala universitets roll i denna utveck-
ling. För att stärka de områden som universitetet prioriterat har omfattande 
och betydelsefulla insatser gjorts för att påverka makthavare och för att 
skapa strategiska allianser. Uppsala universitet har välkomnat reformerna 
samtidigt som det egna universitetets tradition har bevarats.

En ändamålsenlig organisation har vässats ytterligare

Redan i sitt programtal konstaterade rektor att Uppsala universitet i stort 
har en ändamålsenlig organisation för att klara de centrala uppgifterna inom 
forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället. Denna 
utgångspunkt har hela tiden präglat arbetet under Hallbergs ledning. Några 
förändringar för att ytterligare förbättra och vässa organisationen har till-
kommit. 
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Hjärnäpplet tilldelas den forskare som under året använt sig av innovationssystemets 
olika delar och dessutom har en hållbar affärsidé.
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För att ytterligare stärka kommersialiseringen har UU Innovation inrät-
tats. Dess uppdrag är att öka möjligheterna att ta till vara forskningsupp-
täckter, förbättra kunskapen om kommersialiseringsprocessen och utvidga 
samverkan med det övriga samhället. Inrättandet av UU Innovation kan ses 
som en naturlig del i att uppfylla det Anders Hallbergs sade i sitt program-
tal: ”Jag vill betona att kommersialisering självklart inte står i motsats till 
excellenta akademiska prestationer. Det konkreta arbetet kan och ska heller 
inte ske inom akademin, utan genom strukturer som till exempel universi-
tetets holdingbolag. Forskare ska göra det de är bäst på – alltså forska”. 

Innovationsenheten ger forskaren möjlighet till professionell hjälp att 
kommersialisera sina upptäckter. På så sätt har man ett val som forskare – 
att engagera sig själv i hela kommersialiseringsprocessen eller på ett säkert 
sätt låta andra aktörer ta vid.

Uppsala universitet är uppbyggt av tre ekonomiskt jämnstarka veten-
skapsområden: det tekniskt-naturvetenskapliga, det medicinskt-farmaceu-
tiska och det humanistiskt-samhällsvetenskapliga. Vetenskapsområdena 
leds av en vicerektor som tillsammans med rektor, prorektor och univer-
sitetsdirektör utgör universitetsledningen. Under Anders Hallbergs ledning 
har denna struktur bevarats. 

I samband med riksdagens beslut om ökad autonomi för landets lärosäten 
gavs möjligheten att ta bort det tidigare obligatoriska ”särskilda organet” för 
lärarutbildning. Efter diskussioner inom lärosätet beslutade konsistoriet att 
bilda en särskild fakultet för utbildningsvetenskap, som organisatoriskt pla-
cerades inom det humanistiskt-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet. 

Från och med 2011 har smärre förändringar skett inom biblioteksorgani-
sationen. I huvudsak betyder förändringarna att överbibliotekariens ansvar 
har förtydligats och att kopplingen stärkts till universitetsledningen. Vid 
samma tidpunkt knöts kulturarvssektorns enheter organisatoriskt till för-
valtningen. Avsikten med förändringen är att få ett uttalat arbetsgivar- och 
arbetsmiljöansvar för dessa enheter. Samtidigt förtydligades att rektorsrådet 
för kulturarv och traditioner ansvarar för frågor om kulturområdets inne-
håll.

Inom universitetsförvaltningen har vissa förändringar skett för att stärka 
förutsättningarna för ett aktivt internationaliseringsarbete. Rektor förut-
spådde i sitt programtal att den internationella arenan skulle få ökad bety-
delse. Internationalisering har alltid varit en självklar del av universitetets 
verksamhet och är det ännu mer i nuläget. Förutom de enskilda lärarnas och 
forskarnas kontakter har ledningens insatser fått ökad betydelse, inte minst 
när det gäller Sydostasien. 
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För att bättre motsvara behoven har en funktion som internationell 
samordnare inrättats med uppgift att samordna insatser och att vara ett 
särskilt stöd till ledningen. Samtidigt har det internationella kansliet inord-
nats i studerandebyrån. Därutöver har en särskild satsning gjorts för att öka 
möjligheterna att konkurrera inom EU genom att bland annat anställa sju 
EU-koordinatörer. De har till uppgift att hjälpa forskare att på olika sätt bli 
mer konkurrenskraftiga inom EU-området.

Ytterligare en förändring har gjorts inom universitetsförvaltningen i syf-
te att förstärka universitetets externa kommunikation och profilskapande. 
Bildandet av avdelningen för kommunikation och externa relationer har satt 
fokus på bilden av universitetet. kvalitetsarbetet inom den centrala admi-
nistrationen har också fördjupats för att möta olika krav och behov.

Rector magnificus med pedell och cursorer vid rektorsskiftet 2006.
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Reformer i kombination med internt mål- och 
strategiarbete

Den nuvarande svenska högskolans struktur och organisation baseras på 
den omfattande reformering av högskolesektorn som genomfördes 1977. Då 
sammanfördes ett antal olika eftergymnasiala utbildningar under ett para-
ply: högskolan. Detta fick särskilt stora konsekvenser på orter där det fanns 
många skilda typer av eftergymnasiala utbildningar, till exempel i Göteborg. 
Vidare innebar denna reform att det infördes ett linjesystem och att flera 
beslut centraliserades. Nästa stora högskolereform kom 1993 och innebar 
bland annat ökad decentralisering, införande av en examensordning istäl-
let för linjesystemet och ett nytt resurstilldelningssystem för grundutbild-
ningen.

Anders Hallbergs period som rektor för Uppsala universitet sammanfal-
ler huvudsakligen med ett antal reformer av den svenska högskolesektorn. 
Sannolikt kommer perioden 2007–11 att uppfattas som en reform spridd 
över ett antal år. 

Det första steget i denna reformperiod togs genom riksdagens beslut 
2005 med anledning av propositionen Ny värld – ny högskola. Genom detta 
beslut drogs huvuddragen upp för en ny utbildnings- och examensstruk-
tur mot bakgrund av Sveriges medverkan i Bolognaprocessen. När Anders 
Hallberg tillträdde var implementeringen av reformen i sin slutfas. Denna 
reform, som genomfördes 2007, har inneburit att samtliga kursplaner och 
utbildningsplaner har setts över och reviderats i förhållande till en ny exa-
mensordning. I efterhand kan konstateras att det krävdes en stor kraftan-
strängning inom hela universitetet och att kvalitetsarbetet inom utbildning-
en sattes än mer i fokus.

Nästa steg kom genom införandet av en kvalitetsbaserad tilldelning av 
medel för det statliga anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå, 
samtidigt som mer resurser tillfördes lärosätena från och med 2008. Detta 
förebådade vad som sedan skulle komma i propositionen Ett lyft för forsk-
ning och innovation. Inför denna proposition hade universitet och högskolor 
regeringens uppdrag att utarbeta forsknings- och utbildningsstrategier som 
skulle lämnas till regeringen senast i december 2007. Rektor intog givetvis 
en drivande roll i detta arbete. Målsättningen var att universitetet särskilt 
inom forskningen skulle visa på styrkan i sin bredd och kraftsamla kring en 
handfull styrkeområden. Vetenskapsområdena lämnade underlag till rek-
tor varefter dessa bearbetades i universitetsledningen och diskuterades på 
dekanmöte och i senaten. Detta var ett strategiskt viktigt steg inför det som 
sedan skulle komma.
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Vad universitet och högskolor vid den tidpunkten inte visste var att re-
geringen samtidigt som den planerade för ett stort tillskott av forskningsme-
del till högskolesektorn utarbetade förslag till en ny form av forsknings-
finansiering för att stärka Sveriges konkurrenskraft i en allt mer globaliserad 
värld. I den nämnda propositionen angavs ett antal så kallade strategiska 
forskningsområden inom vilka lärosäten i samverkan och konkurrens skulle 
ansöka hos regeringen om medel. Med forsknings- och utbildningsstrate-
gierna hade ett viktigt fundament lagts för att identifiera de områden där 
Uppsala universitet har bäst förutsättningar att satsa. 

Rektors betydelse för det goda resultatet för Uppsala universitets del kan 
inte överskattas. Anders Hallberg har upparbetat goda och förtroendefulla 
transparenta relationer till sina rektorskolleger, Utbildningsdepartementet 
och forskningsfinansiärerna. Givetvis står den vetenskapliga kvaliteten i förs- 
ta rummet men det finns också behov av att hitta tillfällen till att skaffa sig 
kunskap om och identifiera lämpliga allianser för att stärka sin konkurrens-
kraft. I detta avseende har perioden 2007–11 gett god utdelning för Uppsala 
universitet.

I samband med utökningen av forskningsanslagen och den nya kvalitets-
baserade resurstilldelningen för forskning och utbildning på forskarnivå har 
regeringen avreglerat den ekonomiska styrningen av basanslaget. Den tidiga-
re indelningen i anslagsposter för vetenskapsområdena, lokaler och särskilda 
inrättningar har stegvis försvunnit. Detta innebär att lärosätena numera i 
princip får ett odelat forskningsanslag som dess styrelse fördelar vidare i 
organisationen. Vid Uppsala universitet har konsistoriet fördelat resurserna 
i enlighet med de tidigare anslagsposterna till vetenskapsområden och ad-
derat tillkommande forskningsmedel proportionellt mot vetenskapsområ-
denas andelar. 

Sedan 2008 har forskningsanslaget utökats varje år. Dessa medel har varit 
riktade till olika strategiska satsningar som rektor har förankrat i universi-
tetsledningen. Regeringens betoning av ökad självständighet innebär att det 
ankommer på universitetsledningarna att förvalta detta förtroende på ett 
klokt sätt. Anders Hallberg har tagit hand om detta ökade utrymme för lä-
rosätets egna bedömningar på ett medvetet och strategiskt genomtänkt sätt.

Den kanske enskilt största reformen är den ökade formella självständig-
het som gäller för svenska lärosäten från och med 2011. Reformen avseende 
organisationsfrågan baseras relativt löst på utredningen Självständiga läro-
säten som den särskilde utredaren Daniel Tarschys genomförde under delar 
av 2008 och 2009. Resultatet av regeringens beredning av denna fråga tog 
framför allt fasta på den övervägande remissopinionens uppfattning i frå-
gan. Tarschys föreslog att universitet och högskolor skulle utgöra en egen 
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myndighetsform. Detta bejakades av Uppsala universitet och tre andra läro-
säten, bland dem SLU. Majoriteten av remissinstanserna förespråkade där-
emot en avreglering inom myndighetsformen, vilket också blev resultatet. 
Avregleringen rör framför allt intern organisation och läraranställningar. 

När propositionen En akademi i tiden lämnades till riksdagen i mars 
2010 startade ett intensivt kartläggnings- och utredningsarbete. Därefter 
genomfördes under hösten en remiss av förslagen och ett antal seminarier 
inom universitetet. konsistoriet beslutade om en arbetsordning och en an-
ställningsordning i november och gav samtidigt rektor i uppdrag att ini-
tiera fördjupade utredningar och analyser avseende såväl intern organisation 

Den kanske största reformen under Anders Hallbergs tid som rektor har varit den 
ökade självständigheten för svenska lärosäten. Här rektor tillsammans med universi-
tetsdirektören Ann Fust vid ett konsistoriesammanträde i september 2011.
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som läraranställningar. Utredningsarbetet ska genomföras med fokus på att 
åstadkomma mesta möjliga kollegiala deltagande vid utformandet av dessa 
för universitetets framtida utveckling viktiga frågor. I skrivande stund arbe-
tar två utredningsgrupper med bred sammansättning: de har ledamöter från 
universitetets vetenskapsområden, studenter, doktorander, universitetsför-
valtningen och externa experter anlitade för att leda arbetet. Rektor har 
betonat att förslagen avseende organisation ska bygga på den nuvarande med 
vetenskapsområden och fakulteter. Utredningsgruppen ska beakta de utma-
ningar som universitetet står inför, både som helhet och i sina delar. 

Det ena spåret i det strategiska arbetet är alltså att förhålla sig till och 
hantera den nationella strukturen i form av regelverk, politiska avvägningar 
och prioriteringar samt att hantera följderna av Sveriges medlemskap i EU, 
olika internationella processer och gemensamma strukturer. Det andra spå-
ret är att på universitetet utforma strukturer, mål och strategier för att ange 
riktning för arbetet. År 2007 initierade rektor och universitetsledningen ett 
arbete med att revidera Mål och strategier för Uppsala universitet. En ar-
betsgrupp tillsattes med bred representation för universitetets vetenskaps-
områden, studenter, doktorander och universitetsförvaltningen. Till arbetet 
kopplades en referensgrupp. Förslaget från arbetsgruppen remitterades på 
sedvanligt sätt och dokumentet diskuterades bland annat i senaten. 

konsistoriet beslutade om ett nytt mål- och strategidokument i april 
2008 och i dess kölvatten har ett antal program fastställts, huvudsakligen 
med utgångspunkt i universitetets huvuduppgifter enligt högskolelagen, så-
som kvalitet, samverkan och internationalisering. Rektors förhoppning är 
att dokumentet ska utgöra en utgångspunkt och ram för mål- och strate-
giarbete inom universitetets alla delar. Programmen ska i möjligaste mån 
svara mot de resultat som ska inrapporteras nationellt. De ger ett gott stöd 
för universitetet att kommunicera framtidsperspektiv och uppföljning mot 
omvärlden och stödjer samtidigt det inre planerings-, uppföljnings- och kva-
litetsarbetet. 

Uppsala universitet i omvärlden 

Under de senaste åren har en rad villkor förändrats inom högskolesektorn. 
Förutom att leda universitetet inåt och ha en representerande uppgift har 
agerandet externt fått en alltmer framträdande plats i rektorsrollen. De 
strategiska forskningsområdena, EU-satsningar som KIC (Knowledge and 
Innovation Community), kvalitetsbaserad resurstilldelning, avgiftsreform, 
ökad autonomi och rankning är bara några områden som har ökat kraven 
på universitetsledningen att agera strategiskt mot omvärlden. En stor del av 
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rektors dagliga arbete är numera att ha goda kontakter med den politiska 
arenan nationellt, regionalt och lokalt. Som rektor gäller det att ha förmågan 
och intresset att agera tillsammans med andra universitet i Sverige och ute 
i världen, att våga och kunna prioritera samt att kunna skapa förtroende för 
det egna universitetets kvalitet och förmåga. 

Anders Hallberg har på ett tydligt och fast sätt tagit sig an den uppgif-
ten. Uppsala universitets synlighet har varit stor i kontakter med departe-
ment, företag och inom utbildningssektorn. I detta sammanhang går det 
inte att förbigå Hallbergs insatser för att Uppsala universitet blivit en tyd-
lig nod i SciLifeLab-samarbetet. Genom ett metodiskt och förtroendeska-
pande arbete är Uppsalanoden etablerad. Arbetet har dessutom inbegripit 
att skapa förtroende i övriga landet för satsningen. Ett annat område där 
samarbete mellan universitet varit en förutsättning för en satsning inom 
materialvetenskap/energi är den tillsammans med KTH. Detta har medfört 
att Uppsala universitet tillsammans med kTH, Vattenfall och ABB fått del 
av InnoEnergy, en av flera KIC:s som inrättats av EU. Lobbyarbete för att 
påverka kommande utlysningar nationellt eller inom EU är också en del av 
omvärldsarbetet som kräver beredskap för nya arbetssätt. 

Internationaliseringsarbetet är, som tidigare berörts, en fråga för alla de-
lar av universitetet och huvuddelen bedrivs i olika forsknings- och utbild-
ningssammanhang. Rektors roll är att underlätta och påverka möjligheterna 
att lyfta fram positioner i olika strategiska sammanhang. Anders Hallbergs 
idé är att bygga varaktiga samarbetsrelationer, där forskare/lärare möts i 
seminarier för att undersöka förutsättningar för fördjupat samarbete. Med 
framstående universitet i Japan, Sydkorea och kina har denna metod an-
vänts framgångsrikt. 

Förutom stora nätverk som Coimbra och EUA har Uppsala universitet 
satsat på två nätverk med färre ingående universitet. Det ena är U4, som 
består av universiteten i Gent, Göttingen, Groningen och Uppsala. Detta 
samarbete initierades av Hallbergs företrädare Bo Sundqvist och har för-
djupats och utvecklats under Hallbergs ledning. Det andra är Matarikinät-
verket, som består av sju lärosäten, otago, University of Western Australia, 
Dartmouth College, Durham, Göttingen, Queens och Uppsala universitet, 
som har den övergripande målsättningen att bidra till en bättre värld. Detta 
nätverk bildades 2009 och är fortfarande under uppbyggnad. Förutom dessa 
frågor har rektor arbetat för att bilda stipendiefonder för att möjliggöra för 
studenter från tredje land att studera vid universitetet när avgifter införs.
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Nätverk. Detalj från Campus Blåsenhus.
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strategiskt arbete – en röd tråd

Hjärtefrågor – arbetsmiljö och kraftpaket för jämställdhet

En fråga som varit ständigt aktuell och undantagslöst den mest prioriterade 
under Anders Hallbergs rektorstid är den som rör kvalitet. Alla insatser 
som initierats har haft den i fokus. Det må ha rört forskningsfrågor, utbild-
ningsfrågor eller frågor kring stödverksamhetens kvalitet. I samband med 
att Anders Hallberg tillträdde som rektor betonade han vikten av det breda 
universitetets förutsättningar och betydelse. Han talade vidare om vikten av 
såväl tradition som förnyelse. Det har blivit det som under hans rektorstid 
kommit att bli universitetets motto och varumärke: tradition av förnyelse. 

Vid sidan av frågan om kvalitet i kärnverksamheten har rektor tydlig-
gjort och fokuserat två kvalitetsaspekter, nämligen arbetsmiljöfrågor och 
jämställdhetsfrågor. även när det gäller dessa underströk Anders Hallberg 
i sitt programtal vid rektorsinstallationen 2006 betydelsen av konkreta in-
satser. Vad har det då blivit av detta? Den kritiske betraktaren kan lätt 
uppfatta dessa frågor som flaggfrågor som många bekänner sig till, men få 
är beredda att operationalisera. Dessutom riskerar den som verkligen vill 
göra något att bli särskilt kritiskt granskad, då det är mycket lätt att hitta 
områden där det brister. En annan erfarenhet är att man när man börjar 
röra i frågor kring arbetsmiljö eller jämställdhetsfrågor, så att säga ”lyfter 
på locket”, det i förstone ser ut som om problemen ökar. Först därefter och 
efter ett gediget arbete kan resultatet skönjas.

År 2008 beslutades om ett kraftpaket för jämställdhet. Rektor betonade 
att jämställdhetsarbetet är en viktig kvalitetsaspekt. Huvudansvaret är och 
förblir verksamhetens, det vill säga institutionernas och enheternas, men för 
att uppmuntra och påskynda processen initierade rektor ett antal åtgärder. 
Bland dessa kan nämnas forskningsstöd till kvinnor som åtar sig lednings-
uppdrag med syftet att kompensera tidsbortfall, särskild ledarutbildning för 
kvinnor, ekonomiskt stöd i meriteringsfas för att kunna befordras till profes-
sor, olika former av stimulansbidrag vid rekrytering. 

Efter snart tre år kan konstateras att ledarutbildningarna varit mycket 
uppskattade och lett till en mängd positiva resultat. Meriteringsstödet har 
gett flera kvinnor möjlighet att koncentrera sig på sin meritering till pro-
fessor. Ett antal av dessa har lämnat in ansökan om att bli befordrade och 
väntar nu på att bli kompetensbedömda. knappt tre år är en för kort tid 
att utvärdera resultatet, men så här långt kan konstateras att insatserna 
lett till ökat fokus på jämställdhetsfrågorna och att nätverken inom uni-
versitetet stärks. Fortfarande är obalansen stor när det gäller de främsta 
befattningarna – professorsanställningarna – även om en viss ljusning kan 
skönjas.
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Att fokusera arbetsmiljöfrågorna inom ett lärosäte av Uppsala universi-
tets karaktär har säkert fått flera att förvånat höja på ögonbrynen. Är inte 
forskningens och utbildningens resultat överordnat den typen av frågor? 
Anders Hallberg har varit mycket tydlig med att Uppsala universitet ska 
arbeta för att vara en arbetsplats som prioriterar en god arbetsmiljö – och att 
en sådan är en del av en god kvalitet. Tidigt under hans ledning kom denna 
fråga i fokus, varvid en dålig arbetsmiljö ställdes mot forskarens frihet. Han 
var mycket klar med att man oavsett befattning är ansvarig för att bidra till 
en god arbetsmiljö. ”Vi är varandras arbetsmiljö” är ett ledord i det konkreta 
arbetet. 

Särskilda resurser har anslagits för att universitetets arbetsmiljöpolicy 
ska vara känd av alla anställda. I en organisation som är så stor som vårt 
universitets är det oundvikligt att det finns miljöer som har sämre eller till 
och med oacceptabel arbetsmiljö. För att kunna möta problemen där de 
uppstår har rutiner och resurser förstärkts och förtydligats. Stödresurserna 
har också ökat. Målet är att när ett problem uppstår så ska organisationen 
veta hur man ska hantera det. Men än viktigare är att det förebyggande 
arbetet fungerar och att allas kapacitet tas till vara. Anders Hallberg har 
konsekvent haft arbetsmiljön i fokus och i såväl ord som handling bidragit 
till att förbättra den.
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Ett föredöme i växelspelet akademi–näringsliv 
Hans Dalborg

Akademin är centrum för utvecklande av ny kunskap och nytt tänkande. 
Dess utbyte med näringslivet skapar utveckling och välstånd. Anders Hall-
bergs levnadsbana är en god illustration av hur ett väl fungerande växelspel 
mellan akademi och näringsliv kan gestalta sig.

Efter grundexamen i kemi och fysik i Lund och några år som lärare, bör-
jade han sin forskarbana vid samma universitet. Han blev som läkemedels-
forskare mycket framgångsrik, fortsatte med sin forskning i USA och till-
trädde så småningom en tjänst vid University of Arizona i Tucson, Arizona.

Väl tillbaka i Lund erhöll Anders Hallberg medel från Naturvetenskap-
liga forskningsrådet, blev docent och fortsatte att bedriva sin forsknings-
verksamhet i läkemedelskemi. Det dröjde dock inte särskilt länge förrän han 
värvades till Astra, där han sedermera blev forskningschef. I fyra år arbetade 
Hallberg vid Astra, utvecklade läkemedel och skaffade patent.

År 1990 var det emellertid dags för ett nytt skifte. Han tillträdde då 
lärostolsprofessuren i läkemedelskemi i Uppsala och har sedan dess varit 
Uppsala universitet trogen.

Under hela den långa tiden utanför näringslivet har Anders upprätthållit 
kontakten inte bara med sin forna arbetsgivare Astra, utan också med ett 
stort antal framgångsrika och inflytelserika personer i svensk och utländsk 
läkemedelsindustri.

Framgångsrik relation

Anders Hallberg har därmed levt mitt i den dynamik som för samhällen fram-
åt. Teknik och vetenskap lägger grunden för den ekonomiska aktiviteten när 
stater och företag kommersialiserar vetenskapliga och tekniska landvinningar. 
Närheten mellan Uppsala universitet och tiotals innovativa läkemedelsbolag – 
snarare forskningsprojekt än rörelsedrivande bolag – är ett exempel.
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Den ekonomiska strukturen utgör grunden för den sociala verklighet 
som i sin tur speglas i den politiska ordningen. Kulturen både kodifierar 
rådande ordning och utmanar den – inte minst i ljuset av nya rön inom 
forskningen.

I många avseenden personifierar Anders hur en framgångsrik relation 
mellan näringsliv och akademi ska vårdas och utvecklas. Med ett ben i vart-
dera lägret har han också utvecklat en öppenhet för näringslivets villkor, 
samtidigt som han över åren manifesterat sin position som en framgångsrik 
och uppskattad akademisk forskare, lärare och handledare.

Ansvar för kvalitet

Som rektor har Anders Hallberg upprepat demonstrerat att han brinner 
för det akademiska livet. Han har ställt höga krav på forskningens kvalitet. 
Han initierade den viktiga granskningen av forskningens kvalitet i den om-
fattande forskningsutvärderingen ”Kvalitet och förnyelse 2007”, KoF07. Han 
gav också fyra år senare klartecken till en uppföljande kvalitetsgranskning, 
KoF11. Samtidigt äger han egna patent från näringslivet och lyfter royalties 
från framgångsrika produktutvecklingar. I sanning en ovanlig kombination.

Grundforskning, tillämpad forskning och uppfinningar inom naturve-
tenskap med teknik och medicin bygger på naturvetenskapliga lagar som 
vid varje tillfälle betraktas som obändiga tills motsatsen bevisas – som att 
jorden kretsar kring solen eller att växthuseffekten kan påverkas av män-
niskan. Givetvis ska dessa sanningar vid varje tid kvalitetssäkras.

Landvinningar inom teknik och vetenskap sker i nära samarbete mellan 
teori och praktik, mellan grundforskning, tillämpad forskning, produktut-
veckling och kommersialisering, vilket Hallberg är en lysande exponent för. 
Detta har varit drivkraften bakom den enorma förvandling som ekonomi 
och samhälle genomgått under historien. Med en ökad produktion av forsk-
ningsresultat och produkter byggda på dessa accelererar dessutom föränd-
ringen.

I de allra flesta fall fångar entreprenörer eller stora företag i dag upp nya 
rön. I enstaka fall kan den ensamme forskaren fortfarande också visa sig vara 
en företagsbyggare. Men i dagens ekonomi, när nya produkter ofta bara har 
något år eller rentav några månader på sig innan kopiorna börjar konkurrera, 
handlar mycket om att äga tillträde till marknaden.
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Ömsesidigt beroende

Själv har jag i fyra år varit preses i Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 
och som sådan agerat brobyggare mellan de vetenskapliga regionerna och 
näringslivets territorium. Enligt IVA:s ändamålsparagraf har akademien ”till 
uppgift att till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska veten-
skaper och näringslivets utveckling”. Den ideologiska grunden för denna for-
mulering är att vår välståndsutveckling har sitt ursprung i detta ömsesidiga 
beroendeförhållande, vare sig det gäller idéer, värderingar, kunskapsmässiga 
landvinningar, produktutveckling eller finansiering och resursförsörjning.

Konsistoriets ordförande Hans Dalborg och rektor Anders Hallberg september 2011.
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IVA är en utmärkt illustration av den magnetiska dragningskraft som 
vetenskapen och näringslivet utövar på varandra. Och det finns otaliga fora 
med liknande uppdrag: vetenskapsakademier och studieförbund.

En essä om akademi och näringsliv kan enbart innehålla ett begränsat 
antal iakttagelser och reflektioner. Beröringspunkterna är otaliga och prak-
tiskt taget genomgående flerdimensionella.

Beteendevetenskapen bygger på empirisk kunskap, det vill säga erfaren-
het, men vi kan inte alltid renodla sociala situationer på samma sätt som i 
naturvetenskapliga experiment och oavsett hur fri eller ofri viljan är finns 
en individualism som inte kan kalkyleras. Beteendevetenskapen ger inte 
samma underlag för säkra prognoser som naturvetenskapen.

Dess relation till näringslivet kan närmast beskrivas som en cirkelgång. 
Beteendeforskarna studerar hur olika företeelser fungerar i ekonomin och 
företagen. Företagen lär av detta och förändrar sina beteenden. Det sker en 
stegvis utveckling av ”best practice” på många områden som management, 
organisation, marknadsföring och varumärkesbyggande.

Också på detta område sker en betydande växling mellan roller. Forskare 
blir konsulter och vice versa. Efter en känd pionjär har många forskare blivit 
”företagsdoktorer”.

Dagens svenska framgångssagor heter till exempel IKEA, EF och H&M. 
De har blivit världsföretag genom att utveckla nya affärsmodeller. De har 
inte i första hand vänt sig till naturvetenskapen eller tekniken utan utnytt-
jat beteendevetenskapen och kanske mer än många andra dessutom vidgat 
kunskaperna inom denna.

Humaniora alltid en bas

Humaniora handlar om vår historia, våra tankar, våra upplevelser och våra 
värderingar. Historiskt har kanske filosofin, ordning och reda i tanken – 
grunderna för logiskt tänkande, matematik och vetenskapsteori – varit den 
viktigaste med portalfigurer som Aristoteles under antiken och Bertrand 
Russell under 1900-talet.

Den humanistiska forskningen påverkar sällan företagen direkt, men har 
stor betydelse för de grundläggande förutsättningarna för både forskning, 
ekonomi och företagande. Den påverkar vilka regler som lagstiftare sätter 
upp, vilka värderingar som styr konsumenter och vilka värderingar medar-
betare och företagsledare tar med sin in i företagen.

ändå kan man bland få intrycket att vissa ser akademi och näringsliv 
som två skilda världar. Såväl aktiva akademiker som näringslivsaktörer kan 
mena att dessa världar sällan eller aldrig har med varandra att göra. Inget 
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kunde vara mer felaktigt. Vetenskap och näringsliv har genom århundraden 
levt i en ständig växelverkan. I vissa fall har de levt i en total symbios, ibland 
har de glidit ifrån varandra. Men visst är det så att aktörer i båda lägren 
 ibland betraktat varandra med beundran och avund, ibland med avvaktande 
misstänksamhet.

Ömsesidighet och beroendeförhållanden är lätta att finna. Företagen har 
för sin överlevnad och utveckling kontinuerliga behov av ny kunskap och 
nya forskningsresultat. Det är ingen tillfällighet att de största forskningsre-
surserna i landet finns inom företagen. Men behovet av ny kunskap från uni-
versitet och högskola, nya resultat såväl på grundforskningsnivå som i mer 
tillämpade former är aldrig sinande. Universitet och högskola står likaledes 
för försörjningen av nya talanger, nya chefer och nya specialister, ofta med 
djupa teoretiska kunskaper. Näringslivet å sin sida förser forskningen med 
idéer, stöd, forskningsfält och inte minst finansiering.

Ledarskap avgörande

Ledarskap är en fråga om värdeskapande, en process som skapar och frigör 
energi i en organisation genom att ge varje medarbetare möjlighet att ge 
sitt bästa och därmed höja hela organisationens prestationsförmåga. Ledar-
skapet är mer och mer nödvändigt som konkurrensfördel för såväl företag 
som universitet. Det blir nämligen allt hårdare konkurrens om resurser och 
begåvningar.

Två skillnader kan dock noteras mellan konkurrensutsatta, marknads-
drivna organisationer och förvaltningar. Dels skiljer det sig vad avser möj-
ligheten och viljan att tydligt mäta resultat. Dels är tidsaspekten av olika 
betydelse. I företagen fattas ofta beslut när det är bråttom, när man anar 
eller är nästan säker. Forskningen tar ställning när alla fakta är på bordet och 
alla fakta analyserats. Ledarskapet är dock mer lika än olika i skilda miljöer. 
Detta gäller både ”art” som kräver ”musikalitet” och ”science” som kräver 
kunskap, struktur och personlig disciplin.

I ”Managing intellectuals” hävdade en långvarig chef på Time Magazine 
att ledarskap i kunskapsföretag eller forskarmiljöer inte var som att vara 
chef i industrin eller att kommendera i det militära. Han jämförde hellre 
med ledarskap i frivilligorganisationer. Men det är mer fråga om gradskill-
nad än artskillnad.

också universitetens uppgifter och olika verksamhetsområden präglar 
kraven på ledarskap.
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• Universitetet ska producera kunskap – leda forskare och forsknings-
projekt. Man strävar efter ”professional excellence”. Det leder till 
meritokrati.

• Universitetet ska också producera lärande och leda lärare. Man talar 
om ”operational excellence”. Det kräver en rationell organisation.

• Universitetet ska producera allmänbildning. Det kräver ”professional 
excellence” i form av skaparförmåga.

• Universitetet vill ofta få kunskapen tillämpad och kommersialiserad. 
Det kräver en förmåga att leva i symbios med kunden/parterna.

Visst behövs det olika tillämpningar av grunderna, men grunderna förblir 
desamma.

Rätt organisation

Gemensamt i ledarskapet för universitet och företag är bland annat att ska-
pa rätt organisation enligt iakttagelsen att det är lättare att göra om en orga-
nisation än att göra om en människa. Det är likaså viktigare att låta medar-
betare satsa på sina starka sidor än att lägga kraft på att förbättra svaga. Ge 
en kreativ forskare som är en dålig administratör en bättre assistent – skicka 
henne/honom inte på Time Management-kurser. Organisera arbetet så att 
personen förstår vad som ska uppnås och har rätt befogenheter och redskap 
för uppgiften.

Före detta VD:n på General Electric Jack Welshs klassiska ord gäller 
både företag och akademier: ”Before you become a leader, success is all 
about growing yourself. When you become a leader, success is all about 
growing others.”

En annan iakttagelse är att det – givetvis – är större mentalt svängrum 
i en akademisk miljö än i ett företag. Med användande av företagstermino-
logi: akademisk verksamhet har egentligen två produkter att leverera.

Den ena är forskning, det vill säga sökandet efter en förståelse av vår 
värld i alla avseenden. I denna process följer vetenskaplig utveckling Joseph 
Schumpeters ”law of creative destruction”. Gamla sanningar dödas, nya san-
ningar föds.

Den andra är utbildade individer och det innebär ett lärande av existe-
rande sanningar. Den här processen är i viss mån ett hinder för kontinuerlig 
förfining av ”sanningen”. Ju mer lärare och utbildade yrkesmänniskor lutar 
sig mot gamla sanningar, desto svårare blir det att ”avläsa” dessa alltefter-
som nya sanningar uppstår. Parallellen med företag är ibland slående. För att 
utveckla företag gäller att om och om igen förmå sig att tänka ”outside the 
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box”. För universiteten gäller som en konsekvens att god högre akademisk 
utbildning ligger nära forskningen.

Ett universitet är inte en homogen ”kunskapsproducent”. Det är också – 
åter med företagsterminologi – ett konglomerat. Det innebär att ämnesom-
råden kan beröra varandra, men behöver inte nödvändigtvis göra det. Det 
kan innebära att det finns tvärvetenskapliga samband och synergier, men det 
behöver inte göra det.

Med den utanförstående företagsledarens blick kan man se denna mång-
dimensionella verksamhet som ett universitet utgör och göra följande lek-
mannamässiga reflektion om sambandet mellan akademi och näringsliv:

Näringsliv och akademi. Artikelförfattaren och professor Edmund Phelps, mottagare 
av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2006 på 
besök vid Uppsala universitet.
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Naturvetenskapen är grunden för den industriella ekonomin. Beteende-
vetenskaperna får allt större betydelse när tjänstesektorn växer förbi in-
dustrisektorn. och de humanistiska vetenskaperna påverkar den kulturella 
överbyggnad inom vars ram utvecklingen sker.

Människor som kan verka i alla dessa miljöer får olika kunskapsområden 
att befrukta varandra. Det är Anders Hallberg och andra sådana märkliga 
individer som höjer produktiviteten i forskning och industriell utveckling 
och driver samhället framåt.
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Universitetsbiblioteket 2006–2011 
Ulf Göranson

Inledningen av Anders Hallbergs rektorat var direkt biblioteksanknuten. 
Hans första officiella framträdande i ämbetet skedde framåt aftonen tisdagen 
den 4 juli 2006, då han öppningstalade på den europeiska biblioteksorganisa-
tionen LIBER:s 35:e årskonferens, som hölls i Universitetshuset. Som ledamot 
av biblioteksstyrelsen under en tidigare treårsperiod var den nye rektorn väl 
förtrogen med biblioteksfrågor. Öppningstalet formade sig lämpligt nog till 
en hyllning av biblioteken och ett framhållande av deras oundgängliga roll 
för god forskning, utbildning och utåtvänd samverkan. De församlade cirka 
150 företrädarna för ledande europeiska forskningsbibliotek jublade och lät 
sig strax därpå – efter ett uppskattat keynote speech av justitiekansler Göran 
Lambertz om biblioteken som värnare av yttrandefriheten – väl smaka av en 
generös buffémottagning i kanslers- och fakultetsrummen. 

Skulle Hallbergs fortsatta rektorat präglas av samma gynnande omsorg 
om vårt universitets gamla och samtidigt moderna stora och närverkande 
bibliotek? Rent generellt kan frågan besvaras jakande, men av naturliga skäl 
har dagens rektorer för stora universitet inte möjlighet att ägna alltför myck-
en tid åt enskilda institutioner inom lärosätet, särskilt inte om de inte är före-
mål för drastiska kriser. I stället fortsatte den tradition som grundlades under 
föregående rektorat, nämligen att prorektor spelar den betydelsefulla rollen 
som bibliotekets viktigaste kontakt inom universitetsledningen. kerstin Sah-
lin har under hela perioden varit ett starkt och pålitligt biblioteksstöd.

Utredningar och genomlysningar

Likt sin företrädare Bo Sundqvist önskade Anders Hallberg snart efter till-
trädet som rektor en utredande genomlysning av biblioteket, dess verksam-
het och funktioner. I jämförelse med 1997 var förutsättningarna annorlunda 
2006. Det sena 1990-talet hade ännu inte sett den stora omvandlingen av 
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vetenskaplig tidskriftsproduktion från tryckta till elektroniskt förmedlade 
alster. Då var själva biblioteksorganisationen och fakulteternas inflytande 
över biblioteksverksamheten centrala för utredandet, medan serviceinne-
hållet och lokalfrågorna i stort sett lämnades utanför. Nio år senare an-
sågs organisationen stabil, och i stället var det på verksamheten i skenet av 
IT-förändringar som utredandet koncentrerades. En biblioteksutvecklings-
grupp tillsattes alltså just före jul 2006 med prorektor som ordförande. Till 
skillnad från 1990-talsutredningen ansågs nu sekretariatet böra ligga utanför 
biblioteket och anförtroddes Anders Sjöberg, ursprungligen matematiker 
och välbeprövad inom universitetets institutioner och förvaltning. Vad man 
i denna och senare under perioden genomförda liknande processer därmed 
vann i utredningssekreterarens neutrala ställning, förlorades i en mera djup 
förtrogenhet med själva biblioteksverksamheten. 

Biblioteksutvecklingsgruppen inhämtade en hel del material, hade givan-
de diskussioner och gjorde studiebesök i Edinburgh och Utrecht. Slutrap-
porten från september 2007 ger dock ett något oprecist och ojämnt intryck 
när det gäller de förslag som framfördes. Ett ganska blandat remissutfall 
sammanställdes i juni 2008. Det fortsatta utredningsarbetet koncentrerades 
på frågan om omgestaltningar inom Carolina Rediviva för att göra byggna-
den till en mera attraktiv lärandemiljö. 

Strax tillkallade rektor en särskild styrgrupp med lärar-, student- och 
personal-representanter för att i samverkan med Statens fastighetsverk vi-
dareutreda förutsättningarna för om- och tillbyggnader i Carolina Rediviva. 
Sekretariatet förlades till byggnadsavdelningen, vars chef Lennart Ilke förde 
pennan. Fastighetsverket tillkallade Johan Celsing att som arkitekt presen-
tera en förstudie. Det i december 2009 framlagda resultatet var fascinerande 
men enligt gruppens majoritet alltför långtgående. Av den spännande hel-
heten har hittills Peter Celsings norra 1960-talstillbyggnad omvandlats från 
enskilda läsbord till synnerligen attraktiva grupparbetsplatser.

Biblioteksutvecklingsgruppen pekade i sin rapport 2007 på behovet att 
belysa universitetets samlade kulturarvs- och IT-funktioner, vilket seder-
mera kom att ske av externa utredare. Deras förslag ledde inte till omedel-
bara förändringsbeslut. Det arbetet illustrerar det tveeggade i främmande 
utredare av det komplicerade nätverk som ett gammalt stort universitet 
utgör. Fräscha organisationstankar ställs mot traditioner, vars brytande vid 
argumenteringen kräver alldeles speciell insikt, sakkunskap och tillitsska-
pande, om ett genomförande skall vinna mera allmän och av många önsk-
värd anslutning. Hur skall det bäst åstadkommas?

I ett femtonårsperspektiv framstår för bibliotekets del 1997 års orga-
nisationsutredning som ett gott exempel på säker grundläggningsmodell. 
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Ett nytt rum för studier. Peter Celsings stora läsesal i Carolina Rediviva – C-salen – 
blev hösten 2010 Johan Celsings uppskattade grupparbetslokal.

Genom en brett och inflytelserikt sammansatt kommittés förmåga att på 
sakkunnig bas och efter initialt hårda motsättningar skapa enighet kring en 
helt ny organisation kunde förändringen enligt betänkandet UUB99 genom-
föras utan uppslitande diskussion. Den höll också ett drygt decennium, även 
om den inte av alla uppfattades som idealisk. När den sedermera av skäl, 
som inte här behöver ältas, började utsättas för hårda och förödande påfrest-
ningar, uppkom naturligt nog frågan hur en ny organisation skulle utredas. 
Den valda modellen var från bibliotekets utgångspunkt helt oprövad i det 
att en synnerligen välförfaren förvaltningstjänsteman, biträdande universi-
tetsdirektören Jan Ivar Mattsson, i januari 2010 fick uppdraget att med en 
förvaltningsmedarbetare utreda både universitetets samlade kulturarvs och 
hela bibliotekets organisation och styrning. I stället för informationsinhämt-
ning och argumentbrytning i en kommitté gjorde utredningsmannen ambi-
tiösa intervjuer med många intressenter på olika plan. En rapport i slutet av 
augusti sändes på remiss, där yttrandena från vissa håll var starkt avvisande 
eller kanske snarare oförstående. Biblioteket däremot hälsade den föreslagna 
oväntat starka autonomin med stor tillfredsställelse. Att biblioteket organi-
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satoriskt står direkt under rektor var ingen nyhet, men avskaffandet av led-
ningsorgan till förmån för rådgivande samverksansgrupperingar var ett klart 
tydliggörande. Rapportförslaget blev också rektors val i den i december 2010 
beslutade nya arbetsordningen. Det övriga kulturarvet i form av museer och 
musik sammanfördes i en ny förvaltningsenhet utan annat än ett allmänt 
hållet samordningsönskemål med bibliotekets vård och tillhandahållande av 
motsvarande samlingar.

Det fick under våren 2011 växa fram hur den nya arbetsordningens förut-
sättningar skall fungera med dess klara åtskillnad mellan dels direkta finan-
sieringsöverläggningar, dels diskussion om biblioteksverksamhetens innehåll 
i flera råds- och samverkansorgan. Frånvaron av en tuff och förtroendeska-
pande kommittédiskussion före beslutet har visat förvånande menings-
skiljaktigheter i tolkningen av arbetsordningens rätta förstånd hos olika 
vetenskapsområden. Förmodligen har den upprörda och för utomstående 
ofta överdrivet profilerade debatten under hösten 2010 om maktdelningen 
mellan fakulteter, vetenskapsområden och rektor, mellan styrning och kol-
legial samverkan, något spillt över också på biblioteksfrågan. I vågskvalpet 
kvarstår bibliotekets grundläggande inställning om fördjupat samarbete som 
vägen att åstadkomma det övergripande målet om bästa tänkbara användar-
service åt forskning och utbildning.

Förvärv av tryckt och elektroniskt

Nyförvärvet av monografisk och periodisk litteratur tilldrar sig på goda 
grunder användarnas och finansiärernas stora intresse. Sedan 2006 har det 
årliga köpbeloppet ökat med drygt 30 procent och uppgår nu till 46 miljo-
ner kronor. Nationell statistik visar toppresultat för Uppsala. Den största 
tillväxten har skett bland de elektroniskt förmedlade tidskrifterna, som 
svarar för minst två tredjedelar. I vissa fall är det svårt att dra en exakt 
gräns, eftersom det fortfarande finns hybridutgivningar som för den önskade 
elektroniska varianten kräver att man också köper den tryckta. Vid sidan 
av de löpande abonnemangen har fakultetsavsättningarna också räckt till 
betydande engångssatsningar på så kallade backfiles, det vill säga ett förlags 
äldre utgivning i inskannad form. Undersökningar har visat att det även i 
ämnen, där man antagit att intresset är störst för aktualitetspubliceringen, 
har funnits ett stort behov av äldre uppsatser. 

Monografiförvärvet är fortfarande av stor betydelse inom betydande de-
lar av det humanistisk-samhällsvetenskapliga området. Fakulteterna där av-
satte under perioden särskilda medel för ett utökat inköp av böcker i tryckt 
och elektronisk form. E-boksinköpen har ökat stadigt, och nu finns bortåt 
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400 000 titlar tillgängliga, många dock i paket med äldre, särskilt engelsk-
språkig, utgivning. 

ämnesmässigt är kostnadsfördelningen mellan de tre vetenskapsområ-
dena för medieförvärvet ungefär en tredjedel var, men det är inte lätt att 
göra exakta värderingar. En mycket stor del av det elektroniska tidskrifts- 
och databasbeståndet köps nämligen i stora förlagspaket om upp till ett par 
tusen titlar, som avser allt från teologi till teoretisk fysik. Samverkan inom 
Sverige har, såvitt man kan bedöma, gett ett gott prismässigt resultat för de 
köpande biblioteken, även om det sker en betydande subventionering från 
de stora lärosätenas sida till förmån för de mindre högskolorna, som alltså 
kan skaffa samma väldiga tidskriftspaket för en ringa kostnad i jämförelse 
med bland annat Uppsalas mångmiljonbelopp.

Externfinansierade forsknings- och utvecklingsprojekt

Bibliotekets stora utvecklingsprojekt på IT-sidan är fortsatt publicerings- 
och registreringssystemet DiVA med 2011 hela 29 lärosäten och andra 
forskningsinstitutioner som deltagare. Där publiceras i fulltext doktorsav-
handlingar, rapporter och studentuppsatser, som genom sinnrik metadata-
märkning får hög placering i Google och andra internetsökningsinstrument. 
Systemet är också välanpassat för publicering i efterhand eller parallellt av 
verk som tidigare originalpublicerats i tryckt eller elektronisk form. Hösten 
2011 fanns över 6 000 Uppsalaavhandlingar och 1 600 andra vetenskapliga 
verk samt cirka 5 000 examensuppsatser publicerade och fritt tillgängliga 
för envar. Besökstalet på webbplatsen är mycket högt. Mer än 2 000 fulltex-
ter laddas dagligen ned av användare världen över. Spridningen av universi-
tetets e-avhandlingar är ojämförlig med de tidigare tryckalstrens, då i regel 
något hundratal distribuerades till bibliotek och forskningsinstitutioner och 
kanske, med vissa exceptionella undantag, en handfull såldes.

Aktiviteten hos forskarna att lägga ut äldre verk och parallellpublicera 
artiklar har däremot ännu inte varit särskilt hög. Den så kallade open access-
rörelsen har inte haft sina främsta förespråkare i Uppsala. Det är lätt för 
vetenskapsidkare, som är vana vid att deras universitet abonnerar på det 
mesta av vad de behöver för sin forskning, att inte reflektera över hur det 
ser ut för andra mindre lyckligt lottade eller för journalister och en vetgirig 
allmänhet. Biblioteket driver en aktiv upplysningsverksamhet, men ett krav 
på åtminstone digital arkivering av alla forskningsalster vore välkommet, 
hur författaren sedan än ställer sig till deras webbpublicering.

Publikationsregistreringen, DiVA:s andra instrument, kan ses som en 
naturlig del av varje institutions verksamhetsberättelse. Aktiviteten har 
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påtagligt ökat genom Anders Hallbergs två KoF-ar, det vill säga analysen 
av universitetets forskning 2007 och 2011. Våren 2011 fanns bortåt 120 000 
Uppsalapublikationer registrerade. Alla poster håller inte den bibliografis-
ka kvalitet, som krävs för upptagande i den nationella forskningsdatabasen 
SwePub, förrän de genomgått bibliotekariegranskning; flera kan också vara 
dubbletter. Likväl ligger vid samma tid Uppsala i topp bland de svenska 
lärosätena med nära 80 000 SwePub-poster, strax följt av Lund och med 
betydande avstånd till de andra större universiteten. karolinska Institutet, 
som inte ingår i SwePub på grund av säregen bibliografisk modell, ligger i sin 
egengjorda redovisning också under Uppsala. 

Medan DiVA-systemet lever helt på de övriga lärosätenas årliga bidrag 
och nytillkomna lärosätens anslutningsavgifter, finansieras den närstående 
enheten för publicering och grafisk service främst genom intäkter från uni-
versitetets egna institutioner. Där ansvaras för både digital och tryckt publi-
cering. Grafisk service ger rådgivning och utformning av allt från småtryck 
till stora och rikt illustrerade bokverk, bland andra den nya universitetshis-
toriken, vars två första band utgavs hösten 2010. 

På ett helt annat område, bibliotekets rika kulturarvssamlingar, har fle-
ra stora externfinansierade projekt kunnat genomföras eller inledas under 
perioden. Det allra äldsta, uppspårande och katalogisering av det svenska 
krigsbytet 1626 av biblioteket vid jesuitkollegiet i polska Braniewo (ty. 
Braunsberg), fullbordades 2007 genom insatser av polska och interna spe-
cialister. En tryckt katalog i tre volymer utgavs, och samarbetet med polska 
nationalbiblioteket fortsätter i avsikt att kunna överföra posterna till data-
katalogen.

Silverbibeln, handskriftssamlingens märkligaste verk, kunde 2010 genom 
ett Riksbanksfondstött projekt publiceras på nätet jämte de många tryck-
ta utgåvor och översättningar som utgetts sedan 1600-talet. Den märklige 
översättaren till gotiska, biskop Wulfila, föddes 311 och uppmärksammades 
2011 på olika sätt i Bulgarien, Sverige och annorstädes. Biblioteket ordnade 
en stor specialutställning. I Uppsala hölls också en välbesökt vetenskaplig 
konferens som öppnades av UNESCo:s generaldirektör Irina Bokova. Hon 
överlämnade samtidigt det yttre beviset på att Silverbibeln upptagits på 
Världsminneslistan.

Bibliotekets äldre samlingar är endast ofullständigt datakatalogiserade. 
kostnadsberäkningar har visat att det skulle vara omöjligt att manuellt ge-
nomföra en total inläggning av alla äldre katalogers poster. Därför har bib-
lioteket valt att digitalt avbilda och indexera dem på ett sätt som ger samma 
goda resultat som manuell bläddring vid besök i Carolina Rediviva. Digitali-
seringen är också en viktig säkerhets- och bevarandeåtgärd.
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Codex argenteus är en av universitetsbibliotekets allra främsta klenoder.
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Flera forskare har kunnat anställas på medel från bland andra Vitterhets-
akademien och Riksbanksfonden. Projekt pågår med utgångspunkt i disser-
tationssamlingen – cirka 12 000 avhandlingar publicerades i Uppsala mellan 
1602 och 1855 – och i den medicinhistoriska Wallersamlingen. Forskningen 
kring äldre böckers tidigare ägare, proveniens, och inbindningar har blivit 
allt livaktigare i västvärlden, och Uppsala har glädjande nog två eminenta 
språkforskare med goda internationella kontakter som medarbetare på det 
fältet. 

Genom särskilda rektorsmedel och i anslutning till de nämnda projek-
ten har biblioteket utvecklat en ny sorts portal för publicering av digita-
liserade bilder och annat material, där betraktaren kan studera objekt på 
sin dataskärm med långt större skärpa än med hjälp av förstoringsglas över 
originalet. Sådana datafiler kan sedermera även ingå i pågående europeiska 
projekt om digitala bibliotek, vari Uppsala tar aktiv del. Nya metoder för 
oCR-läsning av dokument med möjlighet att detaljsöka ord och uttryck i 
stora filer utvecklas snabbt, och biblioteket medverkar i sådant arbete.

Webben och det digitala biblioteket

Det digitala biblioteket berördes nyss i anslutning till projekt och utveck-
lings-tendenser inom kulturarvssamlingarna. För utbildning och forskning 
utan bearbetning av sådant material är det webbaserade i dag centralt och 
på flera områden helt dominerande. Beståndsuppbyggnaden har berörts i ett 
föregående avsnitt, men det gäller också att hitta både känt och okänt i det 
digitala material som står alla vid Uppsala universitet till buds. 

Där man tidigare var tvungen att förlita sig på tryckta bibliografier för att 
få en överblick över forskningsläget, förväntar sig användaren nu att ha en 
sökmaskin till reds för att hitta i ett digitalt presenterat material. Medici-
narna har stor glädje av det amerikanska federalt finansierade PubMed, som 
drivs av National Institute of Health. För många av dem är det tillräckligt. 
Andra ämnesområden saknar en liknande ingång i ett allt större och därmed 
mera oöverskådligt forskningsmaterial. Mången tror att Google räcker för 
all sökning, men en närmast total avsaknad av struktur ger oftast en sådan 
mängd ”hits” att man snabbt avslutar utan att veta om det mest centrala 
ännu är påträffat. Att skapa sökmaskiner, som både är enkla och träffsäkra 
för en sådan diversifierad massa som tidskriftsdatabaser med miljontals ar-
tiklar, måste ännu överlämnas åt internationella kommersiella krafter med 
nationellt samordnad men likväl kostsam upphandling som följd. 

Webben och dess applikationer är i dag en helt oundgänglig informations-
spridare. Biblioteket har renoverat sin externa webb och i nära samverkan 



259

universitetsbiblioteket 2006–2011

med den centrala utvecklingen av en medarbetarportal sitt eget intranät. 
Särskilda webbaserade ämnesguider har konstruerats i stort antal. Där fin-
ner man länkar till kataloger, sökinstrument och konkret forsknings- och 
studiematerial. Fler vägar krävs numera till våra många användare, och de 
sociala internet- och mobilmedierna prövas som komplement till e-post, 
hemsidesnyheter och sedvanlig fysisk kontakt i läsesalar och vid informa-
tionsstationer.

Läsplattor är ett annat utvecklingsspår, som biblioteket följer noggrant. 
Hittills har marknaden inte fullt ut anpassat dem till den mångfald förlag 
och system som förekommer vid spridning av elektroniska publikationer. 
Endast datorn klarar allt, och även om läsplattan redan har egna special-
funktioner kan den ännu inte lika mycket som en laptop. Men utvecklingen 
går snabbt, och det återstår att se vad slags material för studenter och fors-
kare som kan medföras på det smidiga sätt en läsplatta innebär. Förbätt-
ringar av mobiltelefonerna har också nyligen tagit ett stort steg framåt, när 
de efter år av kommersiellt ofullkomliga experiment nu börjar alltmer likna 
en dator i funktionalitet. Biblioteket följer noga IT-förändringarna för att 
kommunicera med sina användare genom de instrument de helst använder.

Utbildning

Biblioteket har ett stort uppdrag att medverka i att studenterna får den nöd-
vändiga skickligheten att rätt utnyttja och värdera informationen i de elek-
troniska medierna. Det gamla uppdraget att utbilda studenter i att hitta och 
rätt bruka det tryckta materialet kvarstår oförändrat i den blandform som 
råder, och länge kommer att råda, med analogt och digitalt. Under lång tid 
har det varit ett önskemål att biblioteksundervisningen integreras på bästa 
sätt med pågående ämnesundervisning. På många håll har vi kommit långt, 
men det återstår ytterligare samverkansarbete, innan en önskvärd nivå upp-
nåtts över hela universitetet.

Vid sidan av webbplatsens många ämnesguider har experiment också 
gjorts i form av YouTube-klipp med utbildande inslag i så vitt skilda ämnen 
som god referenshantering och tillverkning av skyddslådor för rara böcker. 
I Blåsenhusbiblioteket har universitetet lagt sin första välutrustade studio 
för studenter med olika former av läshandikapp. Vid alla enheter biträds de 
som behöver hjälp med nedladdning av inläst litteratur.



260

det gOda universitetet

Lokaler och lokalisering

Det största nybyggnadsprojektet under perioden var tillkomsten av det 
pedagogisk-psykologiska centret i kvarteret Blåsenhus. Sammanflyttning-
en av utbildningsvetenskap, pedagogik och psykologi innebar att tre bib-
lioteksenheter med ganska olikartade traditioner 2010 blev ett. Storleken 
på det nya biblioteket diskuterades intensivt med ytterligheterna i att det 
kunde vara minimalt med huvuddelen av biblioteksservicen i Carolina 
Rediviva och att det borde vara bra mycket större än de tre tillsammans. 
kompromissen blev lyckad med ett centralt placerat ljust biblioteksrum, 
kanske med litet för mycket böcker på hyllorna och för få läsplatser på gol-
vet. Stora öppna intilliggande lokaler kan utnyttjas för både grupparbete 
och enskild läsning, men de saknar en i sig stimulerande bibliotekskarak-
tär.

Den andra stora diskussionsfrågan var den framtida utformningen av de-
lar av Carolina Rediviva. De omfattande byggarbetena i början av decen-
niet hade mest inriktats på tekniska lösningar och vissa omflyttningar av 
funktioner men nästan inte alls på studiemiljön. De hade varit störande för 
arbetsron, och besöksantalet sjönk. Peter Celsings stora läsesal för enskild 
läsning, som det på 1970-talet ofta var kö för att få en plats i, gapade ödslig 
om än inte tom. Biblioteket hade länge understrukit behovet av flera grupp-
arbetsplatser, och en särskilt tillkallad kommitté under prorektors ledning 
var enig om att det målet var primärt. Universitetet hade all anledning att 
vara mycket nöjt med Statens fastighetsverks val av arkitekten Johan Cel-
sing. Grupparbetslokalen genomfördes enligt Celsings ritningar, blev varmt 
välkomnande och snabbt efter invigningen hösten 2010 ett verkligt drag-
plåster som fick också andra delar av den stora byggnaden att locka till sig 
fler studenter. Fortsatt diskussion pågår om utvidgade serveringslokaler och 
andra moderniseringar av entréplanet, men biblioteket intar en avvaktande 
hållning till omedelbara större byggprojekt.

Donationer och särskilda gåvor

Det skulle dröja till långt in på 1900-talet innan bibliotekets samlingsupp-
byggnad huvudsakligen bedrevs genom direkta statsanslag. Gåvor av medel 
för att bilda en fond eller av enskilda fysiska samlingar och objekt var länge 
den viktigaste formen för tillökning. Fram till 1900-talets senare del gav 
därtill bok- och tidskriftsbytet mellan lärda institutioner världen över en 
mycket betydande ström alster att infoga i samlingarna. En jämförelse med 
dagens jakt på extern finansiering är inte helt missvisande.
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även under nu behandlad period har biblioteket mottagit värdefulla till-
skott från enskilda välgörare. De nämns inte här vid namn, eftersom alla 
inte i samband med dispositionerna velat bli kända. Ett testamentariskt för-
ordnande med kulturarvet som primär mottagare bekantgjordes 2006; det 
skall stärka bibliotekets roll som ledande svensk handhavare av personarkiv, 
deras ordnande och tillgängliggörande men också förmedlingen av kunskap 
om deras värde för forskning. Till kart- och bildenheten överlämnades 2010 
en mycket stor exlibrissamling, som med redan här förvarat material gör 
Uppsalabeståndet till landets största.

Den utåt sett mest kända donationen skedde 2008, då en amerikansk 
välgörare utan tidigare Uppsalaförbindelse på auktion i New York inköpte 
och ”återdonerade” bibliotekets för flera decennier sedan stulna exemplar 
av Newtons Principia (1687), som en gång tillhört den samtida astronomi-

Universitetets tidigare rektor Bo Sundqvist över-
lämnar det donerade exemplaret av Newtons 
 Principia till rektor Anders Hallberg vid en  
ceremoni i Carolina Redivivas boksal 2009.
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professorn här Petrus Elvius. För att bereda donator de skattelindringar som 
amerikansk lag medger, grundade universitetet, likt tidigare flera andra stör-
re europeiska lärosäten, en särskild i USA och alla dess delstater registrerad 
organisation American Friends of Uppsala University med vår förre rektor 
Bo Sundqvist som ordförande. Den har visat sig livaktig och lagt grunden för 
fortsatt gynnande amerikansk aktivitet.

En gåva av särskilt slag utgjorde nummer 2 i en 50-serie av den special-
tillverkade Florabyrån Linné från Svenskt Tenn. Till universitetets generöse 
välgörare Anders Walls många aktiviteter hörde nämligen även en särskild 
insats under det mångskiftande Linnéjubelåret 2007. Efter Josef Franks fem-
tiotalsritningar tillverkades en ny serie med annorlunda florabilder än de då 
påklistrade. Biblioteket tog aktiv del i urvalet, som bestämdes till den under 
senare halvan av 1700-talet av botanisten Trew och konstnären Ehret ut-
givna Plantae selectae, Linnés favoritbildflora som han tapetserade sovrum-
met på Hammarby med. Biblioteket tillverkade bilderna, som täcker byråns 
alla sidor. Möbeln väckte Anders Hallbergs förtjusning, så stor att han i 
det officiella rektorsporträttet syns i full ornat behagfullt sittande framför 
byrån, som dock för ändamålet tvangs bli temporärt bortflyttad från sin 
varaktiga biblioteksmiljö till en boklös. Rektorers måhända undermedvetna 
biblioteksberoende får alltså här en illustration som icke i djupet men väl på 
ytan avviker från företrädarporträttets, där Bo Sundqvist fritidsklädd och 
lättlutad mot sin cykel har Carolinafasaden som imposant fond.

organisatoriska förändringar

I det första avsnittet om utredningar och genomlysningar berördes den 
organisationsförändring som trädde i kraft under Anders Hallbergs sista 
rektorsår. När detta skrivs på hösten 2011, söker sig de nya samverkansor-
ganen och biblioteksrådet sina former, och budgetöverläggningar har just 
inletts med universitets- och områdesledningar. Biblioteket ser dock med 
god tillförsikt fram mot att nå ekonomisk förståelse för dagens forskares 
och studenters behov och sättet som biblioteket anvisar för hur de skall 
tillfredsställas. Helt lätt är det emellertid inte att få förståelse för att ett 
expanderande universitet också behöver ge motsvarande nya tillskott till 
biblioteksverksamheten. Att flera studenter och nya forskningsinriktningar 
kräver mera av biblioteket kanske erkänns, men mången ser gärna att så sker 
inom befintliga ramar.

I skenet av ny arbetsordning för reglering av bibliotekets ställning inom 
universitetet och ett intensifierat internt mål- och strategiarbete med många 
aktiva deltagare har det varit läge att också se över en nu tolvårig inre orga-
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nisation. Dess uppdelning i tre olika verksamhetsgrenar – bruksbibliotek, 
kulturarv och biblioteksgemensamt – är given även i rektors nya arbetsord-
ning. Men efter så lång tid kan det vara skäl att överväga hur biblioteket 
bäst anpassar sin organisation efter den utveckling på IT-sidan som varit 
genomgripande under ett drygt decennium. Uppdelningen i tre olika grup-
per för bruksbiblioteksenheterna har övergetts, eftersom den i någon mån 
motverkat rationaliseringar och effektivt resursutnyttjande. En översyn över 
den något spretiga IT-strukturen pågår.

Biblioteket levererade bildmaterialet till Florabyrån Linné från Svenskt Tenn efter 
 Josef Franks ritningar. Nr 2 av de 50 som tillverkades i samband med jubileet skänk-
tes av Beijerstiftelsen genom Anders Wall och har fått sin placering i det 1700-tals-
inspirerade Linnérummet på Carolina Rediviva.
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Avslutning

Biblioteksskildringen under Anders Hallbergs rektorat har inte tyngts av 
statistiska upplysningar och tabeller. Det dagliga arbetets många insatser av 
en stor, skicklig och hängiven medarbetarstab i de varierade servicefunktio-
nerna har föga belysts. Inte heller utnyttjandet och det dagliga höga besöks-
antalet i de många enheterna har särskilt understrukits. Det väsentliga för 
välfungerande forskning och utbildning kommer lätt i skuggan av nyheter 
och utvecklingsprojekt men måste likväl löpa med god precision och erfa-
renhet.

Biblioteket är inte bara en viktig arbetsplats för flertalet studenter. Det 
är också en stimulerande träffpunkt och en miljö, där inte bara det dagliga 
slitet med kurslitteratur och PM-uppgifter bedrivs utan också ett ställe som 
lockar till bredvidläsning och informationsinhämtning av oväntat slag. Inter-
net och de sociala medierna har snarare blivit ett tillägg till än en övertagare 
av det fysiska bibliotekets centrala roll i studentvardagen. För forskarna är 
det inte längre riktigt på samma sätt. Redan tillgången till egna tjänsterum 
– en utveckling som inom humaniora och samhällsvetenskap tog fart för 
ett halvsekel sedan och inom övriga vetenskaper är av ännu äldre datum 
– minskade behovet att dagligen arbeta i biblioteket, om materialet kunde 
lånas därifrån. Internet har här spelat en ytterligare starkt förändrande roll 
genom att så mycken vetenskaplig information finns tillgänglig via datorn 
på både tjänstestället och i stort sett vilken plats forskaren än befinner sig. 

Dessa vardagliga fysiska och digitala biblioteksbesökare skrivs inte så 
mycket om som de mera spektakulära gäster som gjort biblioteket den äran. 
Politiska, vetenskapliga och kulturella högheter som statschefer, Nobelpris-
tagare, de årliga hedersdoktorerna, främmande sändebud och ämbetsman-
nagrupper har fortsatt i strid ström spritt glans åt universitetet och dess 
bibliotek. Särskilt Linnéjubileet med kungligt och kejserligt deltagande och 
med de bemärkta hedersdoktorerna gav biblioteket möjlighet att visa upp 
dyrgripar, som väckte berättigat intresse och underströk universitetets ställ-
ning som ett ”ancient seat of learning” med internationellt ryktbart bibliotek. 
Men festiviteter och bekvämlighet över redan vunna lagrar är inte Anders 
Hallbergs metod att vinna framgång. kvalitet och förnyelse har varit ledord 
under rektoratet, och biblioteket har med fröjd sökt följa den devisen.
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Biblioteket i Blåsenhuskomplexet från 
2010 har en spännande utformning i 
två plan med lämplig anslutning till 
huvudstråket och serveringen.
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Aktiebolag och universitet 
Lars Engwall

Aktiebolaget som förebild

Det moderna samhället karakteriseras i stor utsträckning av organiserad 
samverkan (Brunsson och Sahlin-Andersson 2000). För att kunna utföra 
handlingar, som svårligen kan genomföras av enstaka individer, skapas olika 
slag av organisationer. Bland dessa intar aktiebolaget en särskilt stark ställ-
ning. Detta framgår inte minst i olika media. Den dagliga nyhetsrapporte-
ringen innehåller en mångfald av inslag, där särskilt stora, multinationella, 
ofta tillverkande, aktiebolag står i fokus. De uppmärksammas särskilt för sin 
betydelse för medborgarnas pensionspengar och arbetstillfällen men också 
för företagsledares prestationer och deras ersättningsnivåer. På så sätt har det 
stora aktiebolaget kommit att prägla den allmänna synen på hur mänsklig 
verksamhet ska organiseras och styras. Den nationalekonomiska teorin om 
ägaren (principalen) som tvingas anställa företagsledare (agenter) för att till-
varata ägarens intressen har fått stor spridning (Alchian och Demsetz 1972, 
samt Jensen och Meckling 1976). Under senare år har bolagsformen även 
spritt sig till verksamheter som tidigare var organiserade på annat sätt. Det 
gäller såväl offentlig verksamhet som frivilliga organisationer. Bolagisering 
har således kommit att bli en lösning för kommuner (till exempel Uppsala 
Kommuns Fastighets AB, Uppsala Vatten och Avfall AB samt Uppsala Par-
kerings AB) och idrottsföreningar (till exempel AIK Fotboll AB, Djurgården 
Elitfotboll AB och Hammarby Fotboll AB). Aktiebolagsmodellen med dess 
VD har till och med trängt in i den akademiska världen. Vid Högskolan i 
Jönköping har rektor under sig fyra bolag med varsin VD i stället för fakul-
teter med dekaner. Men även vid de gamla universiteten finns närstående 
utvecklingsbolag (till exempel Uppsala Universitets Utveckling AB).

Mot ovanstående bakgrund kan man fråga sig om aktiebolaget och dess 
styrningsmekanismer verkligen är den ultimata organisationsformen för alla 
typer av verksamheter. Inte minst finns det anledning att diskutera detta 
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rörande akademisk verksamhet. Min avsikt i denna uppsats är därför att visa 
på skillnader mellan aktiebolaget och akademiska institutioner (som i det 
följande för enkelhetens skull kommer att kallas universitet). I nästa avsnitt 
redovisar jag ett antal viktiga olikheter för att i ett därpå följande avsnitt ta 
upp tendenser som pekar på att aktiebolaget trots dessa skillnader ofta ses 
om en förebild för universitetens organisation och ledning.

Skillnader mellan aktiebolag och universitet

Traditionella studier av organisationer behandlade dessa som homogena fö-
re-teelser. På 1960-talet och 1970-talet nyanserade ett antal forskare denna 
bild genom att formulera vad som kom att kallas det situationsanpassade 
synsättet (på engelska ”the contingency approach”) (Lawrence och Lorsch 
1967, Pugh och Hickson 1976, samt Thompson 1967). Det innebar att man 
påpekade att man vid utformning av organisationsstrukturer borde beakta 
skillnader i ett antal olika villkor. Bland de viktigaste variablerna nämndes 
organisationens a) historia, b) produkter, c) mål och d) huvudmannaskap.

Historia

Vid en jämförelse mellan aktiebolag och universitet finner man att de förra 
har en avsevärt kortare historia än universiteten. även om aktiebolaget i dag 
är en dominerande organisationsform är den ännu inte två sekel gammal. 
Det är en produkt av 1800-talets industrialisering med dess behov av att till-
föra riskkapital med för finansiärerna begränsat ansvar till större satsningar 
i ny verksamhet. Politiska beslut om aktiebolagslagar i olika länder (i Sverige 
1848) har här varit av avgörande betydelse. Framgångsrika företag har sedan 
genom organisk tillväxt samt uppköp och fusioner utvecklats till mycket 
stora enheter. Detta har i sin tur lett fram till olika organisationslösningar, 
ofta först genom funktionsorganisation som följts av en divisionsstruktur 
med enheter för olika produkter eller olika geografiska marknader.

Universiteten, som liksom aktiebolagen haft en ansenlig tillväxt sedan 
andra världskrigets slut, har en helt annan historia än aktiebolagen. Deras 
ursprung är medeltida och vissa av de europeiska universiteten såsom Bo-
logna (1088), Paris (~ 1150) och Oxford (1209) har existerat i mer än åtta 
sekel. Med tiden har de fått många efterföljare. Samtidigt har de visat sig an-
märkningsvärt tåliga. Carnegie Policy Studies rapporterade således 1980 att 
av de 66 institutioner som existerade 1530 och fortfarande fanns kvar under 
sent 1970-tal var 62 universitet (Carnegie Policy Studies 1980, s. 9). Detta in-
dikerar, trots vad som sägs om universitetens tröghet, att universiteten haft 
en historisk förmåga att hantera förändringar i sin omgivning. De grundades 
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Uppsala universitets privilegiebrev, med det svenska riksrådets sigill, utfärdat i Strängnäs den 2 juli 1477. 
”Wij Jacob medh Gudz nad, Erchibiscop i Upsala, […] Sweriges Radh och men, görum witerlicht, at effter 
at wor heiligste fadher Pawen hauer effter allis wore ödhmiwka bön oc begerilse nadeligt vndt, giffvit oc 
sticktat, Gudi til loff, hedhers oc äro, Cristenheten oc menige Swerigis Rike, til bestand, hugnad oc gledi, 
et Studium privilegiatum i Vpsala medh alle the fordela och friiheter som thet i Bononia niwter, brukar 
och hauer […].”
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en gång för utbildning av präster men har med tiden successivt förändrats 
genom tillägg av andra professionella utbildningar såsom juridik, medicin, 
teknik och ekonomi. Därutöver har de till sin utbildning fogat starka inslag 
av forskning framför allt inom medicin och naturvetenskap.

Produkter

Den dominerande bilden av aktiebolaget förefaller vara det tillverkande 
verkstadsbolaget såsom ABB, Atlas Copco, Alfa Laval, Ericsson, Scania, 
Volvo et cetera. De köper in olika insatsvaror som de anställda fogar sam-
man till en slutlig produkt, som sedan säljs via grossister och detaljister. 
För många av dessa företag har kunskapsinnehållet i produkterna successivt 
blivit större med många typer av kringtjänster för köparen. Samtidigt har 
också antalet aktiebolag som inte tillverkar produkter utan endast erbjuder 
tjänster ökat stort. Gemensamt för de olika aktiebolagen är att de säljer va-
ror och tjänster, om vilka man i förväg kan bilda sig en relativt god uppfatt-
ning. är man riktigt nöjd kan man till och med köpa en vara eller en tjänst 
ytterligare en gång eller till och med många gånger. På den punkten skiljer 
sig universitet avsevärt från aktiebolag.

Universiteten hade ursprungligen utbildning som sin huvuduppgift. Ge-
nom naturvetenskapliga framsteg på 1700-talet kom universitetens profes-
sorer att alltmer intressera sig för forskning. Denna dubbla uppgift att både 
utbilda och forska kom att understrykas av Wilhelm von Humboldt vid 
grundandet av Berlinuniversitetet 1810. Därefter kom studenter att engage-
ras i forskningen, som på så sätt kunde få större omfattning. Sedan 1977 har 
universiteten i vårt land i högskoleförordningen också tilldelats en tredje 
uppgift: att förmedla sina forskningsresultat till det omgivande samhället.

om vi begränsar oss till de ursprungliga uppgifterna utbildning och 
forskning, kan det konstateras att båda är förknippade med stor otydlighet 
för såväl presumtiva studenter som forskningsfinansiärer. Studenter är per 
definition mycket oupplysta när de väljer utbildning. För det första ska de 
inte ha kunskap om innehållet i en utbildning som de inte har genomgått. 
Hade de det, skulle det inte finnas någon anledning för dem att välja just 
denna utbildning. För det andra, hur mycket de än tycker om sin utbildning 
så upprepar de den inte. För det tredje kommer de inför sitt val av utbildning 
bara i undantagsfall att få höra något negativt om denna, eftersom alumner 
är måna om att deras utbildning ska uppfattas positivt på arbetsmarknaden. 
Dessutom tar det ofta lång tid innan studenter kan veta om deras utbild-
ning var bra eller inte. Undersökningar av studenters uppfattningar om ut-
bildningsmoment visar nämligen att bedömningen förändras över tiden. Det 
som i kursvärderingarna skördar framgångar tenderar att uppskattas mindre 
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efter en tid med arbetslivserfarenhet och vice versa (Hägg och Johansson 
1975).

oklarheten beträffande forskningen är om möjligt ännu större än när 
det gäller utbildningen. Forskningen innehåller nämligen en grundläggande 
konflikt mellan två uppgifter. Å ena sidan ska universiteten hålla rent från 
det som betraktas som ovetenskap genom att granska att den forskning som 
presenteras följer de etablerade reglerna. Å andra sidan ska forskningen göra 
genombrott och presentera nya, helst banbrytande, forskningsresultat, vil-
ket innebär att man ska bryta mot de etablerade reglerna. I denna spänning 
utvecklas över tiden uppfattningar om vetenskapens frontlinjer. Svaren kan 
aldrig anses definitiva. Med Karl Poppers argument: även om alla svanar hit-
tills varit vita kan en dag den svarta svanen uppenbara sig.

Aktiebrev för Uppsala kemiska fabriksaktiebolag utfärdat 1918.
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Mål

Liksom vi kan konstatera skillnader i uppgifter mellan aktiebolag och uni-
versitet kan vi se skillnader i fråga om de båda organisationstypernas mål. 
även om det diskuterats om företagen syftar till högsta möjliga vinst, är 
det uppenbart att vinstmotivet är starkt hos aktiebolagen (se till exempel 
Baumol 1959 samt Cyert och March 1963). Deras ägare, som i dagens ekono-
mier till betydande del består av pensionsfonder, aktiefonder och liknande 
institutioner med brett folkligt intresse, vill ha en god värdeutveckling och 
goda utdelningar.

Till skillnad från aktiebolagen är universiteten inte vinstdrivande. De 
statliga universiteten får inte ens ha märkbara överskott. I så fall riskerar 
de, som hände under den Thamska ministereran, att anslag dras in. De kan 
också, som nyligen, få sig en skrapa från Riksrevisionen för att inte medlen 
förbrukats (Riksrevisionen 2011). I stället för att vara vinstdrivande kan man 
mot denna bakgrund säga att universiteten strävar efter anseende. Detta 
sammanhänger med att deras produkter, som påpekats ovan, är så oklara. 
För att överleva och utvecklas måste de ha anseende så att de kan dra till sig 
kvalificerade forskare, lärare och studenter samt forskningsmedel. Ju högre 
anseende desto större möjligheter att dra till sig såväl kulturellt som finan-
siellt kapital. 

Huvudmannaskap

Huvudmannaskap utövas i aktiebolaget av olika aktörer med större eller 
mindre andelar av bolagets aktiekapital. Deras risker och ansvar begränsas 
till innehavets storlek. Samtidigt kan det förstås förekomma att bolag med 
ekonomiska problem ber sina ägare att tillskjuta nytt kapital för att rädda 
verksamheten. De kan alltid avstå från detta, liksom de hela tiden, särskilt 
när det gäller börsnoterade aktiebolag, kan överväga att avyttra sitt aktiein-
nehav.

Universitetens huvudmannaskap är mer komplicerat. När det gäller pri-
vata universitet, som är vanligare i länder som USA än i Sverige, gäller det 
att dra till sig resurser genom donationer från mecenater, bidrag från alum-
ner samt studieavgifter från studenter. Här ska det noteras att ingen av dessa 
har krav på finansiell avkastning. När donationerna är gjorda, bidragen givna 
och studieavgifterna betalda är de i princip irreversibla. kraven är i stället 
återigen anseende, som för donatorer skapas genom att donationens ändamål 
får bära deras namn. Det vanligaste har varit att donatorers namn lever vi-
dare genom beteckningar på professurer, namn på föreläsningssalar, namn-
plattor eller hela byggnader. På senare tid har det i USA till och med blivit 
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vanligt att delar av universitet bär donators namn. Många nordamerikanska 
ekonomutbildningar är således numer namngivna efter donatorer: kellog 
vid Northwestern University, Stern vid New York University, Schulich vid 
det kanadensiska University of York, etcetera. Sedan lång tid tillbaka finns 
ju även hela universitet med donators namn: Stanford och Johns Hopkins.

Genom att inte kunna kräva finansiell avkastning och inte heller kunna 
dra undan sina redan gjorda donationer är donatorernas ställning mycket an-
norlunda än aktieägarnas. Samma sak gäller alumner, som särskilt vid nord-
amerikanska universitet är mycket viktiga för att finansiera verksamheten. 
De är också synnerligen betydelsefulla genom att de på så sätt kan verka 
aktivt för att öka anseendet för deras egen utbildning. Därmed kan deras 
utbildningsinstitution i länder med differentierade studieavgifter dra till sig 
ännu mer resurser, vilket ytterligare ökar deras anseende och attraktivitet.

Privata universitet är ovanliga i Europa. De flesta är offentliga institutio-
ner med betydande anslag ur statsbudgeten. Men inte heller staten kräver 
finansiell avkastning av universiteten. I stället har de krav på produktion 
i form av examinerade studenter och forskningsresultat. Dessa krav har 
ökat med en allt starkare tro på universitetens betydelse för nationers kon-
kurrenskraft och framtida ekonomiska utveckling. Man kan till och med 
hävda att många länder, däribland Sverige, har omprioriterat sitt försvar så 
att främmande länder i framtiden ska bekämpas med överlägsen kunskap 
snarare än med vapen (Engwall 2005). Genom internationella rankningar 
har uppfattningen uppkommit att världens alla universitet konkurrerar 
med varandra inte bara inom forskningen utan också om studenter. Alla 
forsknings- och utbildningsministrar siktar på att deras universitet ska hålla 
världsklass och helst vara bland de allra främsta i världen. De vill också att så 
stor del av befolkningen som möjligt ska ha en akademisk utbildning så att 
deras land ska vara överlägset i dagens och morgondagens kunskapssamhälle. 
Därmed har det i de flesta länder uppstått ett budgetproblem, det vill säga 
att bestämma hur mycket resurser ett land ska satsa på högre utbildning och 
forskning. Detta har i sin tur lett till införande av studieavgifter i allt fler 
länder. I Sverige har vi således efter halvårsskiftet 2011 upphört att utan av-
gift utbilda studenter utanför ESS-området. Bland inhemska studenter finns 
en betydande oro att detta endast är början på avgifter för alla.

De avgifter som nu införts kan sägas vara ytterligare ett inslag av mark-
nadsmekanismer i det svenska systemet. Redan 1993 tillkom för grundut-
bildningen systemet med studentpeng för antalet registrerade studenter och 
andelen utexaminerade. Produktion av studenter har därmed blivit ett be-
grepp i universitetsvärlden. Detta har i sin tur lett till behov av att på olika 
sätt kontrollera kvaliteten på de utbildningar som ges och på de utexami-
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nerade. Utvärderingar har därmed för universiteten blivit ett nära nog lika 
återkommande moment som bilprovningen för bilägare. Dessa gäller dock 
inte bara utbildningen utan också forskningen, som allt mer blivit föremål 
för formella granskningar. Vid dessa har publicering med höga citeringstal 
i tidskrifter blivit allt viktigare för att bedöma såväl enskilda forskare som 
hela institutioner. Om detta leder till ökad kreativitet och allt fler för till-
växten betydelsefulla upptäckter är dock osäkert.

Utöver utvärderingen av forskningens resultat har moderna universitet 
kopplats till ytterligare en marknadsmekanism genom att tilldelningen di-
rekt till universiteten via fakultetsanslag för forskning har minskat. Den 
har ersatts av en ökad finansiering genom anslag till enskilda forskare eller 
forskargrupper efter ansökan om finansiering av projekt. Detta innebär att 
moderna forskare ägnar betydande tid åt att skriva ansökningar. Flödet av 
sådana ansökningar har därmed blivit så omfattande att de flesta forsknings-
finansiärer anser att de måste satsa stort och inte befatta sig med mindre 
omfattande ansökningar. Att detta är ett problem för yngre forskare behö-
ver knappast påpekas.

Det ovan anförda innebär att universiteten inte har huvudmän av sam-
ma slag som aktiebolaget. I stället kan de med ett modernt ord sägas ha 
supporters, som av olika skäl (konkurrenskraft, eget anseende och tryck i 
alumnkretsen) stöder verksamheten. För universitet med avgifter tillkom-
mer även stöd från blivande alumner genom studieavgifter.

Sammantaget

Sammanfattas resonemanget ovan kan vi konstatera betydande skillnader 
mellan aktiebolag och universitet (tabell 1). Universiteten är äldre och er-
bjuder produkter som för utomstående, innan en utbildning valts och forsk-
ningsresultat blivit etablerad sanning, är relativt otydliga. Det senare gör 
att anseende snarare än vinst är målet för verksamheten, vars huvudmän är 
olika former av supporters i stället för vinstsökande aktieägare.

Tabell 1. En jämförelse mellan aktiebolag och universitet.

Egenskap Aktiebolag Universitet

Historia Från 1800-talet Från medeltiden

Produkter Relativt tydliga Relativt otydliga

Mål Vinst Anseende

Huvudmän Aktieägare Supporters
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Aktiebolaget som förebild även för universiteten

En viktig del inom organisationsforskningen analyserar hur olika krafter ten-
derar att göra organisationer allt mer lika. För universiteten kan detta inne-
bära att de trots de ovan redovisade skillnaderna kommer att anta drag som 
mer förknippas med aktiebolaget. Detta nyinstitutionella synsätt hävdar att 
organisationer påverkas av tre slag av krafter mot likformighet: genom på-
bud (lagar, förordningar, regler, et cetera), genom normer och genom före-
bilder (DiMaggio och Powell 1983). Dessa tre krafter är förknippade med 
politiska system, normstyrda system respektive marknader. I de politiska 
systemen anger till exempel stater, myndigheter, kommuner var gränserna 
går och har även auktoritet att straffa dem som bryter mot reglerna. Inom 
de normstyrda systemen, bland vilka professioner såsom läkare, jurister och 
revisorer kan tas som exempel, utvecklas normer som medlemmar bör följa. 
På marknaden, slutligen, utgör de dominerande och mest synliga aktörerna 
förebilder, som får efterföljare bland de övriga. 

organisationer som universitet är utsatta för en blandning av de tre 
nämnda krafterna. Denna blandning varierar mellan länder. Enligt den kän-
de amerikanske universitetsforskaren Burton Clark har systemen i Frank-
rike, Nederländerna, Tyskland och Skandinavien traditionellt präglats av en 
övervikt av statlig styrning, medan de i Italien och Storbritannien haft en 
tyngdpunkt på styrning från professionen (figur 1) (Clark 1983). Samtidigt 
har universitetssystemet i USA sedan länge haft en starkare marknadsori-

Figur 1. Universitetssystem, stat, profession och marknad.
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entering. Under senare år har emellertid även de europeiska systemen, som 
nämnts, fått mer av marknadsinslag. Statlig detaljreglering har övergivits 
samtidigt som de amerikanska universiteten blivit allt mer av förebilder. 
Detta har fått effekter på ledning och styrning av europeiska universitet, 
något som bland annat märks genom de senaste årens förändringar i rekry-
tering av rektorer. 

Fram till slutet av 1840-talet cirkulerade rektoratet vid Uppsala universi-
tet terminsvis bland universitetens professorer och därefter årsvis fram till 
1876, då rektor valdes för längre perioder av sina kolleger. Grunden för le-
darskapet var hela tiden att en av professorerna var ”primus inter pares” och 
ledde universitetet i kraft av det förtroende denne åtnjöt bland sina kolleger. 
Som en följd av att aktiebolaget har fått stor spridning och därmed blivit 
en förebild för många andra organisationer i samhället har denna ordning 
allt mer ifrågasatts. Det har blivit allt vanligare att hävda att universiteten 
behöver förändras och att det då inte är lämpligt att utse ledare som redan 
befinner sig i organisationen. I Sverige har denna tendens förstärkts av den 
nyordning som infördes 1997, det vill säga att rektor inte längre skulle vara 
ordförande i universitetens styrelser. När sedan departementet och Hög-
skoleverket kallade ordförandena från såväl universitet som högskolor till 
överläggningar, kom de senare av allt att döma att påverka sina kolleger 
i universiteten vad gäller rekryteringen av rektorer. Eftersom högskolorna 
ofta saknade interna rektorsämnen och deras ordförande var i flertal, kom 
de att sprida synen att rektorer borde rekryteras externt och att man i valet 
av rektorer borde använda rekryteringskonsulter. Denna inställning kom att 
få betydande anslutning och har lett till att en arbetsmarknad för rektorer 
har utvecklats (se vidare Engwall 2007). Bidragande till detta har också varit 
att positionen som universitetsrektor blivit allt mer krävande. De som re-
kryteras till denna post har därmed i ökad utsträckning ställts inför valet att 
helt ge upp sin forskning. 

Tanken att det är en fördel att söka externa ledare och att organisations-
förändringar alltid är av godo är utbredd i bolagsvärlden. Visserligen finns 
det ett antal företag, såsom Handelsbanken och Scania, som präglas av ett 
annat synsätt, men synen att organisationen behöver ruskas om synes fast 
rotad. Det finns till och med en uppfattning att ledaregenskaper är gene-
rella, det vill säga att den gode ledaren kan vara lika lyckosam i alla typer 
av verksamheter. En sådan syn kan ifrågasättas med hänsyn till att det är 
av stor betydelse för en ledare att ha ingående kännedom om vad som på-
går i en organisation och dessutom ha de strategiska kontakterna inom det 
aktuella fältet. Detta talar för att man bör ha en avvaktande inställning till 
branschbytarna.
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Förespråkarna för extern rekrytering av rektorer brukar hävda att detta 
är nödvändigt för att få förändring till stånd. Mot detta kan anföras att de 
externt rekryterade först förlorar mycket tid på att sätta sig in i organisatio-
nen och att de därefter har svårigheter att genomföra förändringar av den på 
grund av dålig kunskap om organisationen. om dessa svårigheter säger ett 
talesätt att det är lika svårt att förändra ett universitet som att flytta en kyr-
kogård; man får inte mycket hjälp underifrån! Detta kan vara sant, men det 
ligger också mycket i kommentaren till denna formulering från tidigare Lun-
darektorn Håkan Westling: ”Det kanske är så att lika väl som man inte ska 
flytta kyrkogårdar ska inte universitet ändras uppifrån.” Poängen med denna 
kommentar är att universitet är i ständig förändring underifrån. Få institu-
tioner i vårt samhälle har ett sådant kontinuerligt flöde av unga människor, 
som på olika sätt påverkar verksamheten. Få institutioner har ett sådant upp-
drag att producera nya tankar och att föra vetenskapen framåt. I båda fallen 
vilar förändringen nere i organisationen bland lärare och forskare. Därmed 
har rektorer inte samma möjligheter som bolagsdirektörer att styra verk-
samheten. Denna skillnad blir särskilt uppenbar, då man betraktar de ovan 
nämnda förändringarna i forskningsfinansieringen. Allt eftersom fakultets-
anslagen ersatts av projektanslag har rektorernas inflytande över kassaflödet 
begränsats. En hel del av de överskott som nu Riksrevisionen kritiserar har 
nämligen inte rektorerna kontroll över. De har tilldelats professor A, docent 
B, lektor C och så vidare och de ska användas för de projekt som ansökan 
gäller. Genom uttag för gemensamma kostnader drar visserligen den centrala 
ledningen en viss nytta av de externa anslagen, men huvuddelen av medlen 
ligger ändå utanför rektorernas kontroll. Det var därför inte helt realistiskt 
när ett antal universitetsföreträdare försäkrade att de skulle skärpa sig och se 
till att de outnyttjade forskningsanslagen blev förbrukade. 

Det är emellertid inte bara förändringarna i forskningsfinansieringen 
som begränsar rektorers inflytande. Ytterligare en grundläggande skillnad 
i jämförelse med aktiebolagen är principen om den akademiska friheten, 
det vill säga att lärare och forskare fritt ska kunna utforma sin undervis-
ning och välja sina forskningsområden. Grunden för denna princip är tanken 
att universitetsanställda inte ska censureras i sin yrkesutövning och utan 
inblandning även ska kunna presentera kontroversiella forskningsresultat. 
Därför har också anställningsskydd (”tenure” på engelska) kommit att bli ett 
viktigt inslag i akademisk verksamhet. På senare år har dock denna princip 
börjat ifrågasättas inom amerikanska universitet och internationella ”busi-
ness schools”.

om då rektorer har begränsad kontroll över verksamheten, inställer sig 
frågan hur de över huvud taget kan påverka den. Svaret tycks vara kopplat 
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till universitetens mål och huvudmännens önskemål om anseende. Samma 
sak gäller universitetens ledare. De behöver ett förtroende i organisationen, 
något som Bo Sundqvist, då han valts till rektor med betryggande siffror, 
kommenterade med orden ”Det kan vara bra att ha i ryggen, då det börjar 
storma.” Sanningen är nämligen att de flesta ledare inom universitet får ut-
stå kritik. Detta sammanfattades nyligen av  en brittisk dekan på följande 
sätt: ”Min fakultet består av två delar. Den ena halvan anser att någon an-
nan skulle göra mitt jobb bättre, medan den andra halvan anser att de själva 
skulle göra det.” 

Slutord

Syftet med den här uppsatsen är att fästa uppmärksamheten på vissa viktiga 
grundläggande skillnader mellan det moderna aktiebolaget och universitet. 
Detta innebär inte en plädering för att universitet ska vara opåverkade av 
samhällsutvecklingen. I stället är det en uppmaning att beakta universi-
tetens särart, då moderna managementmetoder övervägs för dessa institu-
tioner. Min förhoppning är att uppsatsen har visat att man bör betänka att 
forskare och lärare utgör en ovärderlig tillgång för ett universitets utveckling 
om de tillåts och stimuleras att ägna sig åt sina favoritintressen forskning 
och undervisning. Tillsammans kan de då göra de mest oväntade presta-
tioner. Det är inte uppenbart att de för tillfället ökande utvärderingarna 
och mätningarna av prestationer leder därhän. Snarare finns risken att det 
blir en standardisering av de vetenskapliga prestationerna som styrs mer av 
formella kriterier än av kreativitet. Detta har inte bara implikationer för de 
forskare och lärare som för närvarande befinner sig i systemet. Det gäller 
också de unga människor som överväger att ägna sitt liv åt forskning och 
undervisning. om vi inte lyckas med att få de bästa av dem att uppfatta 
universitetslivet som attraktivt kommer framtiden att bli problematisk.
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organisering av autonomi 
och universitetet som idé 
Shirin Ahlbäck Öberg

Några år efter det att den förre rektorn för Uppsala universitet, Bo Sund-
qvist, hade avslutat sin period som rektor publicerade han en bok med titeln 
Svenska universitet – lärdomsborgar eller politiska instrument? (2010). I boken 
gör han tillbakablickar och pekar ut vilka de stora frågorna har varit under 
hans rektorsperiod, samt reflekterar självkritiskt över hur dessa frågor dis-
kuterats och hanterats. även Anders Hallberg har som rektor haft många 
frågor att hantera, och det är en som framträder som särskilt viktig för vårt 
universitets långsiktiga utveckling, den så kallade autonomireformen. Uni-
versitetets interna organisation har varit en stor fråga under Hallbergs sista 
rektorsår, och det ska framöver bli intressant att i sinom tid få ta del av den 
nu avgående rektorns reflektioner kring denna process. För vad är det egent-
ligen som står på spel i autonomiprocessen? Jag kommer här att ägna några 
sidor åt att diskutera vilka organisatoriska principer som står mot varandra 
i denna diskussion, och på vilket sätt dessa skilda principer representerar 
olika föreställningar om universitetet som idé.1

En organisation – två styrsystem

De universitet och högskolor som i dag drivs i statlig regi är formellt en del 
av den offentliga organisationen av förvaltningsmyndigheter. Innebörden av 
detta är att det är två varandra motstående styrningsprinciper som ska verka 
samtidigt, dels linjeorganisationens, dels det kollegiala styrets. Linjeorganisa-
tionens principer – styrning ovanifrån – bygger på idén om att all offentligt 
föreskriven och finansierad verksamhet ska följa de lagar och regler som ut-

1 Jag vill rikta ett särskilt tack till kollegerna Sverker Gustavsson, Jörgen Her-
mansson, Anders Malmberg och Helena Wockelberg som har lämnat värdefulla 
synpunkter på ett tidigare utkast av denna text.
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formats inom ramen för vårt styrelseskick, och som sedan förmedlas nedåt 
genom den offentliga styrkedjan (även kallad förvaltningsstyrning). Konkret 
innebär det att beslut som är fattade av riksdag och regering kanaliseras 
via rättsliga regleringar (lagar och förordningar), ekonomiska styrmedel (till 
exempel regleringsbrev) eller på annat sätt till de skilda högskolornas led-
ningsorganisationer, som i sin tur förväntas förmedla detta styrningsinnehåll 
till verksamheten på lokal nivå. Det kan redan här påpekas att den gene-
rella styrningstendensen i Sverige (och i många andra västliga demokratier) 
alltsedan 1980-talet har varit att öka styrbarheten av förvaltningsmyndig-
heterna, inte minst genom ökade återrapporteringskrav. Det senare är en 
särskilt intressant tendens i det svenska fallet eftersom vi internationellt 
sett har en unik förvaltningsmodell. Den svenska förvaltningsorganisationen 
utmärks av dess relativt självständiga roll i förhållande till de politiska be-
slutsfunktionerna, det vill säga en inskränkning i regeringens möjlighet att 
styra myndigheterna är att dessa är självständiga när det gäller beslut som 
innebär myndighetsutövning eller tillämpning av lag i enskilda fall (RF 12:2). 
I universitetens och högskolornas fall är det framför allt examination och 
anställningar som har karaktär av myndighetsutövning. Den dominerande 
verksamheten vid universitet och högskolor – forskning och utbildning – är 
emellertid exempel på så kallat faktiskt handlande vilket alltså inte omfattas 
av skyddet i nämnda paragraf. Högskoleväsendet är med andra ord mycket 
åtkomligt för regeringens ekonomistyrning.

Det kollegiala styret motiveras på annat sätt. Till det allmänna ramverk 
om myndigheters självständighet som den svenska förvaltningsmodellen 
tillhandahåller tillkommer att just universitet och högskolor inte är vilka 
förvaltningsmyndigheter som helst. En hel del av den verksamhet som vi 
bedriver – innehållet i forskning och undervisning – bör politikerna inte 
styra över av ett annat skäl. Det vill säga att det förutom det oberoende 
som vår förvaltningsmodell generellt ger förvaltningsmyndigheterna i valda 
delar tillkommer ytterligare ett oberoende för universitet och högskolor, 
nämligen ”akademisk frihet”. även denna frihet har numera grundlagsskydd. 
I den reviderade regeringsformen från 2010 har en ny paragraf förts in som 
föreskriver att ”Forskningens frihet är skyddad enligt bestämmelser som 
meddelas i lag” (RF 2:18). Innebörden av forskningens frihet enligt högskole-
lagen är att forskningsproblem får väljas fritt, forskningsmetoder utvecklas 
fritt och forskningsresultat publiceras fritt (HL 1:6). Med dessa regleringar 
lägger man med andra ord ansvaret på forskarna att verka för kvalitet och 
relevans i forskningen och för att resultaten kommer samhället till godo. 
Denna princip är svår att förena med det styrsystem som linjeorganisationen 
lyder under, eftersom forskarsamhället inte ska arbeta på direkt uppdrag av 
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den politiska makten och alltså inte lojalt acceptera de forskningsfrågor och 
problem som den politiska majoriteten prioriterar.

Det kollegiala styret bygger i motsats till linjeorganisationen på insikten 
om att saker som har att göra med kollegial kvalitetsbedömning och integri-
tetsfrämjande rättigheter för lärare och studenter inte ska dikteras av poli-
tiker och ”styrningsbyråkrater” ovanifrån, utan regleras och bevakas av dem 
som företräder verksamheten, det vill säga av forskarna och lärarna själva 
(så kallad styrning underifrån). När det gäller frågor som har med kvalite-
ten i undervisningen och forskningen att göra är det lärarna och forskarnas 
professionella omdöme som ska ha företräde. Denna princip är så grundläg-
gande att den numera har grundlagsstöd. För om universitet och högskolor 
fullt ut skulle betraktas som förvaltningsmyndigheter – som de i juridisk 
mening för närvarande är – skulle det lämna utrymme för våra politiker att 
bedöma vad som är av vetenskapligt intresse och vad som är god akademisk 
kvalitet, och det säger sig självt att sådana pekpinnar inte uppmuntrar till 
frimodighet eller djärvhet att formulera provocerande eller till synes peri-
fera forskningsfrågor. De styrande politikernas uppfattning om vad som är 
viktig, god och nyttig forskning skiljer sig inte sällan åt från vad forskarna 

Styrda vägval?
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anser. Forskningens möjligheter att kritiskt granska olika företeelser skulle 
starkt begränsas om linjeorganisationen skulle ges fullt genomslag. 

Men vad utmärker det kollegiala styret? om linjeorganisationen präglas 
av hierarki, att ledningen utses av huvudmannen och att ledarskapet bygger 
på den makt och auktoritet som ges av placeringen i hierarkin (oavsett yrkes- 
tillhörighet), innebär det kollegiala styret något annat. Kollegialitet innebär 
att beslut fattas gemensamt av kollegiet (här: forskarna och lärarna), och 
de organ för kollegialt beslutsfattande som universiteten traditionellt har 
haft att tillgå är institutionsstyrelser och fakultetsnämnder. Just detta att 
besluten ska fattas gemensamt av ett kollegium är en avgörande skillnad 
mot linjeorganisationens styrning, och det räcker alltså inte med en kollega 
i chefslinjen för att vi ska tala om kollegialt styre. En annan framträdande 
skillnad mellan linjeorganisationen och det kollegiala styret rör ledarskapet. 
Medan ledningen i linjeorganisationen särskilt på senare år inte alls behöver 
ha samma professionella bakgrund som den verksamhet som man är satt 
att leda (så kallat ”professionellt ledarskap” eller ”managerialism”) så har en 
akademisk ledare traditionellt sett varit en like utsedd bland likar (primus 
inter pares). Det är dock värt att notera att trots att ordförandena för dessa 
kollegiala organ, dekanerna och prefekterna, är framröstade av kolleger så är 
det regeringen som utser rektor (myndighetschef) som i sin tur utser deka-
ner som sedan utser prefekter. Ledarna väljs ut underifrån men det formella 
uppdraget kommer alltså uppifrån, och detta åskådliggör hur de två olika 
styrsystemen verkar samtidigt.

Poängen med de två styrsystemen är att de olika styrformerna ska hand-
lägga olika typer av frågor. Linjeorganisationen behövs för att tillförsäkra att 
universitet och högskolor på ett ansvarigt sätt ansvarar för sina anslag, sköter 
sina myndighetsutövande uppgifter och hanterar andra centralt fastlagda 
mål (till exempel jämställdhet och arbetsgivaransvar). När det gäller frågor 
om utbildningens och forskningens innehåll och kvalitet är det emeller-
tid frågor som de professionella själva äger. I klartext betyder det att varje 
anställnings- och befordringsärende, liksom över huvud taget varje beslut 
rörande forskning och undervisning, kritiskt ska granskas av kolleger, även 
om det formella beslutet sedermera i vissa fall fattas av rektor. Som tidigare 
antytts är detta avgörande för att uppmuntra djärvhet och civilkurage i fråga 
om problemställningar och slutsatsdragningar. Det är vetenskapligt utmejs-
lade kriterier som ska fälla avgörandet om forskningen håller tillräcklig kva-
litet, inte politikers eller tjänstemäns uppfattningar. 

En avgörande punkt vad gäller styrning av offentlig verksamhet är frågan 
om ansvarighet. Vem ska hållas ansvarig om verksamheten inte fungerar 
som den ska? I linjeorganisationen är det alltid ytterst den högsta chefen 
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som får stå till svars om verksamheten brister i någon del (även om det 
egentligen kan ligga utanför den högsta chefens omedelbara kontroll). För 
universitetets del är det rektor som ytterst är ansvarig inför regering och 
departement. När det gäller det kollegiala beslutsfattandet ligger ansvaret 
gemensamt hos kollegiet som ju ofta är ett valt organ. om missnöje råder 
med kollegiets – det vill säga de betrodda kollegernas – professionella omdö-
me vad gäller forsknings- och utbildningsfrågor riskerar kollegiets ledamöter 
att förlora sin betrodda position i kommande val. kollegiets bedömningar 
kan också bli föremål för en mer informell prövning och diskussion inom 
vetenskapssamhället. Medan ansvaret är mer direkt och personligt i linje-
organisationen, så är det i det kollegiala styret mer indirekt och kollektivt. 

Så här långt har jag försökt klargöra den styrningsdualism som präglar 
universitet och högskolor. Traditionellt sett har dessa klarat av att leva i 
båda styrmodellerna samtidigt, bland annat genom att vissa befattningsha-
vare har dubbla uppgifter. Som nyss nämnts har exempelvis prefekter och 
dekaner nyckelpositioner där de båda styrmodellerna möts, och som befatt-
ningshavare måste man klara av båda dessa världar. Den avgörande frågan är 
dock hur dessa två styrsystem ska balanseras mot varandra. Både borgerliga 
och socialdemokratiska regeringar är medvetna om problemet, och har i 

Uppsalaalumnen och förre högskole- och forskningsministern Tobias Krantz besöker 
tidigare kolleger vid Statsvetenskapliga institutionen i september 2009.
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vissa delar försökt decentralisera fler beslut till universiteten och högsko-
lorna. Men det finns också motsatta krafter i form av administrativa pålagor 
som läggs på universitet och högskolor, ökande krav på detaljerade återrap-
porteringar till centrala myndigheter och departement samt nya modeller 
för forskningsfinansiering vilka sammantaget tar alltmer resurser från själva 
kärnverksamheten (forskning och utbildning). Det är mot denna bakgrund 
som vi ska avläsa den faktiska effekten av regeringens autonomireform. 
Innebörden av denna reform är i korthet att låta varje lärosäte bestämma 
vad som är rätt avvägning mellan kollegialitet och hierarkiska ansvarsför-
hållanden. Ur ett statsvetenskapligt perspektiv råder det ingen tvekan om 
vilket styrsystem som rent konstitutionellt avgått med segern, något som 
kommer att diskuteras i det följande.

Autonomi för vem, och hur?

Som nämns ovan har forskningens frihet nu skrivits in i vår grundlag (SoU 
2008:125; prop. 2009/10:80). Det är en frihetsreform som föregick den sär-
proposition som regeringen sedermera presenterade på detta tema (prop. 
2009/10:149). När man talar om forskningens frihet måste man emellertid 
skilja mellan den individuella akademiska friheten och den institutionel-
la autonomin. Med det förra avses i det här fallet den enskilda forskarens 
rätt att välja forskningsproblem, utveckla forskningsmetoder och publicera 
forskningsresultat fritt (det vill säga det som i dag tillförsäkras av RF och 
HL), och med det senare avses universitetens och högskolornas självständig-
het i förhållande till riksdag och regering (för att skapa förutsättningar för 
det förra). En forskares möjligheter att göra anspråk på rätten till akademisk 
frihet är helt beroende av de institutionella ramarna för verksamheten, det 
vill säga hur oberoende universiteten och högskolorna i avgörande delar fak-
tiskt är av riksdag och regering. Det spelar ingen roll hur andäktigt idéer om 
forskningens frihet stipuleras i exempelvis regeringsform och högskolelag 
om de institutionella möjligheterna för denna frihet är begränsade. 

Vilka institutionella arrangemang är då avgörande för att tillförsäkra 
själva verksamheten ett reellt oberoende? De tre avgörande parametrarna 
för institutionell autonomi är att verksamheten har lagstöd och tillräckligt 
med ekonomiska resurser samt att ledningen har anställningstrygghet. I det 
här sammanhanget finns inte utrymme att diskutera förhållandena vad gäller 
finansieringen av verksamheten, men väl de andra faktorerna. Här kan påpe-
kas att det i det svenska fallet finns konstitutionella paralleller vad gäller för-
hållandet mellan yrkesutövandets individuella frihet och den institutionella 
autonomin. Ett av dessa fall rör det förhållandet att domarna i sin dömande 
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verksamhet och domstolarna ska vara självständiga och oberoende i förhål-
lande till den politiska makten. Detta regleras i dag i skilda lagrum, där just 
domstolarnas självständighet fastställs i regeringsformens 11 kapitel. För när-
varande föreligger ett förslag (SOU 2011:42) om att föra samman och tydlig-
göra domarna och domstolarnas självständighet i en samlad lag. Tilläggas kan 
att domarnas förstärkta anställningsskydd regleras i regeringsformen. Med 
andra ord är det inte enbart yrkesutövarnas självständighet i sin dömande 
gärning som regleras och säkerställs, utan även domstolarnas institutionella 
autonomi fastställs i grundlag. På samma sätt har lagstiftaren garanterat den 

Den individuella akademiska friheten har numera grundlagsstöd, inte som en konse-
kvens av regeringens proposition En akademi i tiden utan som ett resultat av det 
grundlagsarbete som föregick den reviderade regeringsformen 2010.



288

det gOda universitetet

statliga revisionen, Riksrevisionen, självständighet både vad gäller den revi-
sionella granskningen och dess konstitutionella ställning. Av RF 13:8 fram-
går att ”[r]iksrevisorerna beslutar självständigt […] vad som ska granskas. De 
beslutar självständigt och var för sig hur granskningen ska bedrivas och om 
slutsatserna av sin granskning.” Parallellen till regleringen om forskningens 
frihet är uppenbar. Men för den statliga revisionens del tillkommer också 
att Riksrevisionen som institution är grundlagsfäst sedan 2003 (RF 13:7). I RF 
regleras även riksrevisorernas förstärkta anställningsskydd.

Skillnaden vad gäller universitetens och högskolornas institutionella au-
tonomi är påfallande. Syftet med regeringens autonomiproposition var ut-
tryckligen att den politiska styrningen ska minska och universiteten och 
högskolorna ges ett ökat självbestämmande över sin verksamhet (prop. 
2009/10:149). Vi har visserligen fått förstärkt lagskydd vad gäller utövan-
det av forskning, men i motsats till den konstitutionella utvecklingen för 
andra självständighetskrävande offentliga åtaganden, som domstolsväsendet 
och den statliga revisionen, har riksdag och regering valt att avreglera den 
institution som inom universitet och högskolor både historiskt och i nutid 
hanterat den akademiska friheten, nämligen fakultetsnämnderna. 

Tidigare har fakultetsnämndernas existensberättigande inte kunnat ifrå-
gasättas, eftersom de haft lagstöd i såväl högskolelag som -förordning. Den 
så kallade autonomiprocessen innebär paradoxalt nog en avreglering som 
berövar det kollegiala styret konstitutionellt stöd och innebär alltså en di-
rekt försvagning av det kollegiala styret. Det anmärkningsvärda är emel-
lertid att linjeorganisationens företrädare och institutioner inte på samma 
sätt avreglerats (rektor och universitetens och högskolornas styrelser), utan 
har genom denna reform snarare flyttat fram sina institutionella positioner. 
Inte minst avspeglas det i att flera av fakultetsnämndernas uppgifter i den 
nya ordningen överförs till rektor som myndighetschef. I sammanhanget 
innebär den bestämmelse som tillkommit i högskolelagen om att beslut rö-
rande vetenskaplig och pedagogisk kvalitet ska fattas av organ med kollegialt 
inflytande i konstitutionellt hänseende en försvagning (HL 2:6): ”om den 
bedömning[en] […] ska göras av en grupp av personer [min kurs.], ska majori-
teten av personerna i gruppen ha vetenskaplig eller konstnärlig kompetens”. 
Lagstiftaren har tydligen inte förstått att det kollegiala styret aldrig handlar 
om en enskild kollegas beslutfattande vad gäller kvalitetsfrågor i forskning 
och undervisning, utan alltid förutsätter ”en grupp av personer”. Problemet 
med avregleringen i denna del är att universitetens och högskolornas ledning 
kan utnyttja den nyvunna friheten till att både öka och minska inslagen av 
kollegial granskning av forskning och utbildning, eftersom den institutio-
nella autonomin för det kollegiala styret förpassats från ett helt kapitel i 
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högskoleförordningen till en passus i högskolelagen. Att universitetens hög-
sta ledningsorgan ges ett större handlingsutrymme innebär nämligen inte 
automatiskt ökad frihet för forskare och lärare.

Sammanfattningsvis har den individuella akademiska friheten numera 
grundlagsstöd, och det är intressant nog inte en konsekvens av regeringens 
proposition En akademi i tiden utan ett resultat av det grundlagsarbete som 
föregick den reviderade regeringsformen 2010. I stället för den autonomi (läs: 
frihet från förvaltningsstyrning) som universitet och högskolor skulle ha fått 
genom regeringens autonomireform har dessa vid närmare analys snarare 
fått vidkännas en demontering av den institutionella autonomi som tidigare 
tillförsäkrats det kollegiala styret. Den konstitutionella balansen mellan lin-
jeorganisationen och det kollegiala styret har därmed kraftigt förskjutits till 
linjeorganisationens fördel. Problemet med detta är att linjeorganisationens 
logik betonar universitetet som en förvaltningsmyndighet – vidöppen för 
politisk styrning –, och för oss som är verksamma som forskare och lärare 
representerar universitetet som idé något helt annat. Universitetet är inte 
en linjeorganisation med inslag av kollegialt beslutsfattande. Ett universitet 
bör uppfattas som en kollegialt styrd verksamhet, men med inslag av lin-
jestyrning i syfte att sörja för ordningsfrågorna (budget, arbetsgivarfrågor, 
med mera). När detta skrivs är Uppsala universitets val av styr- och organi-
sationsmodell fortfarande i stöpsleven. Dessbättre verkar det som om vårt 
universitet under Hallbergs ledning har kommit att behålla en ordning som 
på kort sikt tryggar en rimlig balans mellan det kollegiala styret och linjeor-
ganisationens styrform.
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Akademiska senaten 
Universitetets vox publica 

Coco Norén

konstitution och funktion

Vid Uppsala universitet har Akademiska senaten fått en modernare form än 
sin förebild – äldsterådet. För att återspegla universitetets mångfald består 
senaten av 48 lärare och 20 studenter som kommer från alla vetenskapsom-
råden och discipliner. Samtliga lärar- och forskarkategorier är represente-
rade liksom doktorander och studenter, unga och gamla, kvinnor och män. 
Elektorsförsamlingarna för de tre vetenskapsområdena och studentkåren 
utser sina senatorer för en treårig respektive ettårig mandatperiod. Bland 
dessa utser rektor ett presidium. Under perioden 2008–2011 har presidiet 
bestått av professor Coco Norén, ordförande, universitetslektor Carl Gustaf 
Spangenberg, vice ordförande samt doktorand Rebecca Franzén, senare ef-
terträdd av doktorand Sara Stridh.

I Akademiska senatens instruktion kan man läsa att ”rektor, prorektor 
och universitets-direktören har rätt att delta i överläggningarna”. En sådan 
formulering kan tolkas som en antydan om att närvaron av rektor med flera 
åtminstone stundtals skulle vara ifrågasatt. Men inget kunde vara felakti-
gare. Tvärtom är deras närvaro inte bara uppskattad; den står för senatens 
raison d’être. Att utbyta åsikter kan vara en nog så stimulerande övning, men 
just inte mer om den stannar senatorer emellan.

Vidare säger instruktionen att ”den akademiska senaten har till uppgift 
att föra en diskussion om och framföra synpunkter på mål- och strategiar-
bete för universitetets verksamheter: utbildning och forskning samt sam-
verkan med det omgivande samhället, regeringens propositioner rörande 
högskolan, universitetets organisation, forsknings- och utbildningspolitiska 
frågor av vikt för universitetet”. Man har därigenom täckt samtliga övergri-
pande frågor som rör Uppsala universitet i sin helhet.

Mot denna bakgrund kan man inse Akademiska senatens vikt. Som råd-
görande organ till universitetsledningen, och framför allt till rektor, står den 
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utanför linjeorganisationen. Detta tillåter en fri debatt som inte är bakbun-
den av senatorernas position i organisationen. För att citera vice ordförande 
Carl Gustaf Spangenbergs återkommande formulering: ”här gör allmogens 
röster sig hörda”. 

Många gånger blottläggs olika, ibland även motstridiga, åsikter från se-
natorerna. Detta återspeglar ofta de skilda områdenas olikheter, men visar 
inte sällan också på likheter i förutsättningarna. Senaten bidrar därför inte 
bara till att olika perspektiv lyfts fram, utan även till att skapa kontakter 
och förståelse mellan universitetets vetenskapsområden. I diskussionerna 
framkommer disciplinernas karaktärer, vilket motverkar den hemmablind-
het som det annars är så lätt att hamna i.

Senaten sammanträder fyra gånger om året. Minst ett av mötena sker i 
form av ett internat och övriga hålls i Museum Gustavianum. Presidiet för-
bereder, tillsammans med senatens sekreterare Iréne Johansson, en dagord-
ning. Den största utmaningen är att urskilja de frågor som har den största 
betydelsen. En församling som inte är beslutande tenderar att väljas bort när 
dess medlemmar har bråda dagar. Den höga frånvaron har tidigare varit ett 
problem. Detta leder oss tillbaka i historien.

Historik

En första instruktion för Akademiska senaten fastställdes 1998 och vid det 
första mötet hösten 1999 utsågs professor Sverker Gustavsson till ordfö-
rande. Han efterträddes 2005 av professor Ulla Riis. Under denna period 
bestod senaten av 30 lärare och 15 studenter. Som nu hade universitetsled-
ningen närvarorätt, och även – till skillnad från i dag – vicerektorerna, vice 
ordförande i områdesnämnderna, fakultets- och sektionsdekanerna samt 
överbibliotekarien.

Under 2006 genomförde professor  Inge-Bert Täljedal, tidigare rektor vid 
Umeå universitet, utvärderingen ”Uppsala universitets ledningsorganisation 
– 1999 års reform” som omfattade bland annat Akademiska senaten. Han 
konstaterar att senaten är en utmärkt inrättning, men att den i viss mån led 
av låg närvaro och osynlighet. Senaten fick tillfälle att yttra sig och stödde 
Täljedals analys och uppmuntrade till fortsatt diskussion.

konsistoriet beslutade därför att ytterligare en utredning skulle genomför-
as, denna gång av professor Leif Lewin. Efter att ha redogjort för senatens vik-
tiga, men dock terapeutiska, funktion slog Lewin fast att den borde avvecklas. 
Vi är nu framme vid den 9 november 2007. Senaten tillsatte då en intern ar-
betsgrupp bestående av Ulf Danielsson, Jenny Eriksson Lundström och Ylva 
Hasselberg, med uppgift att ge förslag om framtiden. Arbetsgruppen kom, 
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föga förvånande, fram till en slutsats som var rakt motsatt Lewins, trots hög 
grad av samstämmighet med dennes analys i övrigt. Gruppen lämnade också 
en rad konkreta förslag för att vitalisera senaten och öka dess legitimitet.

I april 2008 diskuterade konsistoriet senatens framtida roll. Rektor fö-
reslog då vissa ändringar i den dåvarande arbetsordningen. För att tydligare 
markera senatens roll som en arena för fri debatt utanför den fasta linjeor-
ganisationen borde, menade han, antalet lärare och studenter ökas, antalet 
ledamöter med närvaro- och yttranderätt däremot minskas. konsistoriet 

Utsikt från Universitetshuset. Akademiska senaten sammanträder i Auditorium 
Minus, beläget i Gustavianum.
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beslutade bland annat att uppdra åt rektor att fastställa en ny instruktion 
för akademiska senaten och att en utvärdering av akademiska senatens verk-
samhet skulle genomföras efter ett år. Senatens dödsdom var därmed upp-
hävd genom rektors ingripande. 

Det nya presidiet tillträdde den 1 juli 2008 och senaten började anta sin 
nuvarande form. 

Att sätta agendan

Enligt den nya instruktionen beslutar ordföranden om agendan, medan sena-
torerna och rektor är välkomna att föreslå ärenden att diskutera vid senatens 
sammanträde. I praktiken utarbetas agendan av presidiet och sekreteraren 
och diskuteras därefter med rektor under ett förmöte. Som senatens interna 
arbetsgrupp skrev i sin analys 2008: ”Att inte genast nå enighet är inte ett 
misslyckande utan ett bevis på att man valt just de frågor som kräver dis-
kussion. Detta kan ge betydligt bättre vägledning för universitetsledningen 
än en samstämd åsikt i en ickekontroversiell fråga.” Ambitionen under den 
snart gångna treåriga mandatperioden har i samklang härmed just varit: frå-
gorna ska ha lite sting och beröra hela universitetet.

I 2008 års forskningsproposition Ett lyft för forskning och innovation före-
slås varje universitet eller högskola tilldelas medel i form av ett enda forsk-
ningsanslag i stället för som tidigare uppdelat på olika vetenskapsområden. 
Anslagen skulle fördelas enligt en ny modell där ett lärosätes externa medel 
och antal citeringar utgör grund. Detta blev bakgrunden till diskussioner om 
Uppsala universitets framtida strategiska satsningar och visioner.

Senaten har vid flera tillfällen bjudit in gäster för debatt. I november 
2009 medverkade huvudsekreteraren vid ämnesrådet för humaniora och 
samhällsvetenskap professor Arne Jarrick från Vetenskapsrådet i en diskus-
sion om censur av forskning och hur sådan skulle kunna motverkas. Bak-
grunden var ett fall där ett stort amerikanskt företag hade hotat ett mindre 
vetenskapligt förlag med stämning.

Valåret 2010 födde reflextioner om högre utbildning och forskning ur ett 
långsiktigt perspektiv. Den 24 maj öppnade Anatomiska teatern sina dör-
rar för senaten och företrädare för riksdagspartierna. Rektor inledde med 
presentation av Akademiska senatens roll inom Uppsala universitet och 
därefter följde en tre timmar lång debatt styrd av senatorernas frågor till de 
politiska partierna.

Under ett internat vintern 2011 inbjöds företrädare för forskningsfinan-
siärerna till debatt kring strategier, prioriteringar och framtidsperspektiv. 
Verkställande direktörer och huvudsekreterare för FORMAS, Riksbankens 
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Jubileumsfond, SSF, Vinnova och VR samlades med senatorerna en efter-
middag i Villa Aske i Bro. Frågor som lyftes fram var behovet av samordning 
mellan finansiärerna, transparens i beslutsprocessen och önskvärd bredd i 
förhållande till strategiska satsningar.

även utbildningsfrågor har stötts och blötts i senaten och de har med-
vetet formulerats med en lite provokativ vinkling: är grundutbildningens 
forskningsanknytning ett tomt honnörsord? Hur går det med studentinfly-
tande efter kårobligatoriets avskaffande? är doktoranderna universitetets 
timkonsulter? Vem äger föreläsningen? Dessa frågor är inte lättbesvarade 
och har inte valts ut för att vara det heller. 

Läsåret 2010–11 dominerades av frågorna som var föranledda av lärosä-
tenas ökade autonomi. Universitetets interna organisation liksom dess an-
ställningsordning väckte starka känslor både internt och i medierna. Redan 
våren 2009 diskuterades autonomin med utredningens sekreterare Hans 
Modig och Dagens Nyheters journalist Henrik Berggren på senatens inter-
nat på Fagerudd. Under hösten 2010 återupptogs diskussionerna om univer-
sitetets organisation med ny skärpa och i skrivande stund går det ännu inte 
att sia om utfallet.

Listan på ämnen som har behandlats är lång. Den upptar bland annat in-
ternationalisering, akademiskt ledarskap, områdesövergripande utbildning 

Akademiska senatens debatt om utbildnings- och forskningspolitik webbsändes 
i maj 2010.

Skärmdump. Bättre bild kommer. 
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och forskning, samverkan med omgivande samhälle, kreativ utbildningsut-
veckling.

Rektor

När senatorernas motivation sjönk och senatens varande ifrågasattes betona-
des rektors närvaro som avgörande för dess fortlevnad. Senatens legitimitet 
som rådgivande organ till rektor kräver rektors öra.

Det behövs en modig och rättfram rektor för att öppna för oförutsägbar, 
ostyrd och ibland ostyrig debatt om kontroversiella frågor. En stående och 
mycket engagerande punkt på dagordningen vid senatens sammanträden 
har varit just ”Rektors dialog med senatorerna”, under vilken han har haft 
tillfälle att lyfta valfria spörsmål. När ett problem ännu inte fått sin lösning 
och en fråga är så färsk att den precis blivit formulerad är möjligheten till 
påverkan som störst. olåsta positioner öppnar för öppna sinnen.

I februari 2010, när presidiet befarade att arbetsbördan och vintermörkret 
skulle sänka motivationsgraden hos senatorerna, ändrades punkten ”Rektors 
dialog med senatorerna” till ”Senatorernas frågor till rektor”. Rektor, prorek-
tor och universitetsdirektören fick då ge sin syn på en mångfald frågor: sats-
ning på grundforsning, samarbete över fakultetsgränser, interndebitering, 
klassificering av universitet, ”den tredje uppgiften”, villkor för utländska stu-
denter, biblioteken, behovet av en språkplan, SUHF:s modell för ekonomisk 
redovisning, jämställdhet, rekrytering av framgångsrika forskare i framti-
den. Som förväntat blev närvaron stark och överläggningarna medryckande.

Enligt Täljedals utvärdering från 2006 erkänns det förhållande att sena-
ten fungerar ”som rådgivare till universitetsledningen […] nog i allmänhet 
som viktigt – utan att vara tillräckligt motivationsskapande för de flesta”. 
Presidiet måste här lägga in sin protest. En rektor som visar att han tar med 
sig olika åsikter, hänvisar till senaten i andra diskussioner och lyfter fram 
dess värde har visat sig vara mer än tillräckligt motivationsskapande. Tvärt-
om ansluter vi oss till utredningens andra slutsats: ”Som det ursprungligen 
förefaller att vara tänkt kan man alltså se senaten som ett kvalificerat organ 
för rådgivning åt universitetsledningen, som där skulle kunna ta temperatu-
ren på opinionen i olika övergripande frågor.”

Det är med stort intresse som vi i Akademiska senaten följer de olika 
lärosätenas diskussioner om intern organisation. kan dessa ha inspirerats 
av Uppsala? För nog dyker det upp förslag om rådgörande organ till rektor, 
och man kan inte önska annat än att sådana ska få sin självklara plats inom 
Sveriges högskole- och universitetsväsende.
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konsolidering och framtid 
om lokalplaneringen under Anders Hallbergs 
tid som rektor

Lennart Ilke

När Anders Hallberg sommaren 2006 tillträdde som rektor hade det gått 
13 år sedan Kungliga Byggnadsstyrelsen lades ned och universiteten och 
högskolorna fick en större frihet att själva styra sin lokalförsörjning utifrån 
behov och ekonomiska möjligheter. Universitetets Projektplan 1996 hade 
slutförts 2004 i och med färdigställandet av kvarteret Kemikum etapp 2, och 
en omfattande förnyelse av såväl utbildnings- som forskningslokaler hade 
därmed ägt rum. 

De kommande åren skulle präglas av en tendens till konsolidering och en 
något lägre intensitet vad gäller nya lokalprojekt. Detta i kombination med 
en ständigt växande verksamhet har inneburit att lokaltjänstkostnadernas 
andel av de totala kostnaderna har varit stadigt sjunkande ända sedan 2001 
års toppsiffra 15,5 procent och har under perioden 2006–11 gått ned från 14,2 
till 12,7 procent.

Därmed är inte sagt att de gångna dryga fem åren har varit en tid utan 
lokalförändringar. En hel del har byggts eller byggts om och flera viktiga 
lokalbehov är under utredning när Anders Hallberg lämnar över rodret. 

Vad gäller nybyggnad är det otvetydigt Blåsenhusbyggnaden från 2010 
som är den största satsningen med samlokaliseringen av lärarutbildning, pe-
dagogik och psykologi med mera. Med koppling till lärarutbildningens be-
hov och i samarbete med Studenthälsan uppfördes samtidigt en ny, modern 
motionsanläggning, Campus 1477. Dessförinnan hade Ångströmlaboratoriet 
utökats med en ny flygel sommaren 2006 och Evolutionsbiologiskt centrum 
kompletterats med en ny laboratoriebyggnad försommaren 2009. I mindre 
format hade både Linnés Hammarby och Linnéträdgården försetts med ser-
vicebyggnader för besökare inför Linnéjubileet i maj 2007.

I en verksamhet av universitetets storlek och karaktär förekommer om-
byggnader närmast kontinuerligt i någon utsträckning. Under de senaste 
åren har det varit mindre verksamhetsanpassningar på olika håll Det har 
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handlat om renovering av kulturhistoriska byggnader som Linneanum i 
Botaniska trädgården, men det har också rört sig om renoverings- och om-
byggnadsprojekt för hundratals miljoner, såsom etapp 3 av Biomedicinskt 
centrum, som avslutats under 2011. Samtidigt planeras för den stora SciLi-
fe-satsningen som lokaliseras till BMC men även berör både Rudbecklabo-
ratoriet och Centrum för klinisk medicinsk forskning inom Akademiska 
sjukhusets område.

Lokalförsörjning är med nödvändighet en verksamhet med långsiktigt 
perspektiv, och det är inte alltid man som rektor får bli den som inviger 
resultatet av de processer man medverkat till att initiera. Det framstår dock 
som naturligt att i denna redovisning även ta med de pågående utredningar 
som signalerar kommande lokalprojekt och lösningar på aktuella problem. 
Hit hör arbetet med att finna en samlad lösning för centrala delar inom den 
medicinska forskningen vid Biomedicinskt centrum och Rudbecklaborato-
riet. Hit hör utredningen av en vidareutbyggnad av Ångströmlaboratoriet 
för att åstadkomma en än mer samlad lösning av verksamheterna inom det 
teknisk-naturvetenskapliga området, utredningarna om långsiktiga lösning-
ar för en växande verksamhet inom humaniora och samhällsvetenskap samt 
utredningen om en samlad lokallösning för universitetsförvaltningen och 
universitetsledningen.

Utan möjlighet att vara heltäckande ges i följande redovisning en något 
mera detaljerad bild av vad som förevarit under den senaste rektorsperioden 
och något om det som pekar in i framtiden.

Engelska parken

Omdaningen av kvarteret Kemikum till Engelska parken – Humanistiskt 
centrum blev klar när etapp 2 avslutades under 2004. Därefter har emeller-
tid nya behov tillkommit och vissa verksamheter även minskat i omfattning, 
vilket har lett till ett antal ombyggnader i flera olika faser.

Nedtrappningen av The Svedberg-laboratoriets verksamhet, främst ge-
nom avvecklingen av den underjordiska Celsiusringen till halvårsskiftet 
2006 i hus 17, skapade förutsättningar att lösa flera andra lokalbehov. Celsius-
hallen på cirka 1 000 kvadratmeter har i dag omvandlats till en hög effektiv 
bokdepå, som togs i bruk sommaren 2011. Till följd av detta avvecklas depå-
erna på Stålgatan och i Lurbo bergrum i slutet av året.

I hus 4 – en gång i tiden känt som Gustaf Werners institut för kärnkemi – 
har friställda kontorslokaler kunnat byggas om för andra behov. Under 2007 
flyttade avdelningen för textilvetenskap inom dåvarande Institutionen för 
hushållsvetenskap in från Trädgårdsgatan, medan avdelningen för kostve-
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tenskap i stället flyttade till BMC. I hus 4 iordningställdes samtidigt en ritsal 
som ersättning för den som skulle lämnas på Uppsala slott. 

Efterhand tillkom även ett behov av att bereda plats för dåvarande Cent-
rum för multietnisk forskning och Programmet för studier kring folkmord, 
som i maj–juni 2008 flyttade från Gamla torget. Från januari 2010 går dessa 
verksamheter tillsammans under namnet Hugo Valentin-Centrum.

Under 2010 avvecklades textilutbildningen i sin dittillsvarande form, och 
de då friställda lokalerna i hus 4 anpassades dels för en utökning av Hugo 
Valentin-Centrum, dels för det nya Centrum för forskning om religion och 
samhälle (CRS) vid teologiska fakulteten. Inflyttningen skedde under som-
maren och hösten 2011.

Verksamheten i Engelska parken har varit framgångsrik, och såväl forsk-
ningsanslag som antalet studenter har ökat. På uppdrag av vetenskapsom-
rådet för humaniora och samhällsvetenskap utreds under 2011 de växande 
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lokalbehoven för verksamheten. Hit räknas även den ”humanistiska teater” 
för undervisningsändamål som länge stått på önskelistan. Utbyggnadsmöj-
ligheter inom kvarteret har skisserats, och den fortsatta planeringen kom-
mer att utvisa om det är här lösningen ligger.

Uppsala Linneanska trädgårdar

Botaniska trädgården, Linneanum
I samband med tillblivelsen av Evolutionsbiologiskt centrum i kvarteret 
Lagerträdet 1999 hade Institutionen för systematisk botanik flyttat ut ur 
Linneanums norra flygel, och någon brukare av dessa lokaler fanns inte på 
flera år. Med tiden framkom dock ett intresse från Swedish Collegium for 
Advanced Study (SCAS) att flytta till Linneanum från sina dåvarande loka-
ler på Götavägen. Dessa planer sammanföll med planerna på att renovera 
byggnaden inför 300-årsminnet av Linnés födelse, tillika 200-årsminnet av 
byggnadens tillkomst.

I samband med dessa arbeten, som färdigställdes under 2006, återska-
pades Thunbergssalen som under decennier fungerat som förvaringslokal 
för de botaniska samlingarna med material ända från tiden för Linnés lär-
jungar. Det inlagda mellanbjälklaget av stål togs bort och salen renoverades 
pietetsfullt och återställdes till en mycket vacker hörsal, dock komplet-
terad med modern AV-teknik och för tillgänglighetens skull med hiss från 
nedervåningen, där garderob, toaletter och handikappentré från valvet an-
ordnades.

även övriga delar av Linneanum åtgärdades, om än inte på samma ge-
nomgripande sätt. Främst fräschades Linnésalen upp i den del av byggna-
den som vetter mot slottet, och Linnéskulpturen, som under lång tid stått 
i Carolinas vestibul, återfördes nu till sin ursprungliga plats i Linnésalens 
absid dagarna innan luciatågen skulle dra fram genom det upsaliensiska vin-
termörkret.

För att svara mot allmänhetens väntat ökade intresse under Linnéjubi-
leumsåret och därmed sammanhängande behov renoverades samtidigt det 
så kallade dammskjulet och inreddes med toaletter.

Genomförandebeslutet hade fattats redan i februari 2005 och bygget 
startade i oktober samma år. Ett drygt år senare var omdaningen klar, och 
15 december 2006 kunde Statens fastighetsverks generaldirektör Bo Jonsson 
högtidligen överlämna den symboliska nyckeln till rektor Anders Hallberg.

Generalentreprenör för ombyggnaden och renoveringen av Linneanum 
var SH Bygg, som senare även medverkade till tillkomsten av servicebygg-
naden vid Linnés Hammarby.



301

kOnsOlidering OCh framtid

Det nyrenoverade Linneanum var givetvis en stor tillgång under Lin-
néveckan 20–27 maj 2007 i samband med högtidlighållandet av Carl von 
Linnés födelse 1707.

Botaniska trädgården, prefektvillan

Redan i samband med planeringen av lokalerna för SCAS i Linneanum fanns 
signaler om ytterligare behov av lokaler för gästforskare. Det skulle dock 
dröja några år innan detta kunde börja förverkligas. Den närbelägna pre-
fektvillan från 1894 var ursprungligen tjänstebostad inte bara åt prefekten 
för Botaniska institutionen, utan även åt akademiträdgårdsmästaren och en 
amanuens. 

Lokalerna var sedan 2002 uthyrda till Societas Archaeologica Upsaliensis 
(SAU), som behövde en bas för de arkeologiska utgrävningarna inför bygget 
av den nya E4-dragningen öster om Uppsala. I praktiken kom SAU att bli 

Anders Hallberg tar emot nyckeln till det nyrenoverade Linneanum vid en ceremoni 
i december 2006.
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kvar längre än planerat, men i mars 2010 träffades en överenskommelse om 
att renovera och anpassa lokalerna för SCAS behov. I augusti 2011 kunde 
inflyttning ske i en byggnad som tillgänglighetsanpassats och renoverats i 
enlighet med antikvariska krav.

Linnéträdgården, paviljongen 

För att möta den förväntade besökstillströmningen under Linnéjubileet 
2007 skulle två nya servicebyggnader uppföras i anslutning till Svartbäcks-
gatan. På grund av överklaganden kunde detta inte genomföras. Resultatet 
blev i stället en paviljong med tillfälligt bygglov som fyra år senare fortfa-
rande står kvar. Behovet kvarstår dock och arbete med att utarbeta en ny 
detaljplan pågår. 

Behovet av en besökspaviljong i Linnéträdgården under jubileet 2007 löstes med en 
tillfällig glasbyggnad.
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Linnés Hammarby, servicebyggnaden

Inför Linnéjubileet 2007 uppfördes en servicebyggnad med café, souvenir-
butik och toaletter. Invigningen förrättades av rektor i slutet av april. Ge-
neralentreprenör var SH Bygg, som i hög grad möjliggjorde tillkomsten av 
byggnaden genom att i huvudsak själv bära byggkostnaden.

Blåsenhus

Pedagogikum, Blåsenhus 
Lärarutbildningen i Uppsala hade genom högskolereformen 1977 integrerats 
med Uppsala universitet, men sedan ändå i hög grad fortsatt att leva sitt eget 
liv i kvarteret Seminariet, ett gott stycke från universitetets kärnområden. 
På grund av ett kraftigt utökat utbildningsuppdrag i 1989 års budgetpropo-
sition kom lokalerna att byggas ut under första hälften av 90-talet. Cirka 
tio år senare initierades en diskussion om att flytta in lärarutbildningen till 

Vid Linnés Hammarby uppfördes till Linnéjubileet 2007 en servicebyggnad med kafé 
på platsen för det gamla stallet.
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en mera central plats i universitetsstråket och samlokalisera med främst 
pedagogiska institutionen och Uppsala Learning Lab med flera. Hit hörde 
även rektorsutbildningen, fortbildningsavdelningen, uppdragsutbildningen 
och universitetsförvaltningens avdelning för utveckling och interaktivt lä-
rande. Syftet med samlokaliseringen var att stärka forskningsanknytningen 
och skapa bättre förutsättningar för samverkan.

Parallellt med utredningen av lärarutbildningens flyttning från kvarteret 
Seminariet startades en utredning med inriktningen att Institutionen för 
psykologi skulle lämna sina lokaler på Trädgårdsgatan. olika lokaliseringar 
prövades, men med tiden pekade man allt tydligare mot att en flyttning 
till kvarteret Blåsenhus vore det mest önskvärda. I stället för att inrikta 
planeringen på en egen byggnad för psykologi utreddes om det vore möjligt 
att utöka Pedagogikum till att rymma även detta behov. Det visade sig fullt 
realistiskt och lades till grund för den fortsatta planeringen.

Beslut om genomförande fattades av rektor strax före jul 2006 och det 
första spadtaget togs i april 2007, men den egentliga byggstarten senarelades 
till september 2007 för att undvika ljudliga pålningsarbeten precis bredvid 
Botaniska trädgården under Linnéjubileets viktigaste period i maj. Loka-
lerna färdigställdes i december 2009, varefter inflyttning kunde ske under 
de första månaderna 2010. Då hade Pedagogikum på grund av utökningen 
med psykologi också bytt namn till Blåsenhus.

Med sina dryga 21 000 kvadratmeter är Blåsenhus det största nybygg-
nadsprojekt som färdigställts för universitetets räkning sedan etapp 2 av 
Ångströmlaboratoriet år 2000. Akademiska Hus investering är på drygt 520 
miljoner kronor och universitetet har lagt ned över 65 miljoner kronor på 
inredning, teledatanät, flyttningskostnader med mera.

Campus 1477, Blåsenhus

I planeringen av lärarutbildningens nya lokaler i kvarteret Blåsenhus ingick 
ett behov av en idrottshall. I samarbete mellan Studenthälsan och univer-
sitetet har en ny motionsanläggning på nära 3 000 kvadratmeter uppförts 
parallellt med det stora Blåsenhusbygget. Lokalerna sambrukas med olika 
nyttjandetider och har redan från första dagen blivit ett populärt tränings-
ställe för studenter, personal och andra.

Idrottshallen på nära 800 kvadratmeter är också förberedd för att några 
dagar per år användas för tentamina under de intensivaste examinationspe-
rioderna när de vanliga tentamenslokalerna inte räcker till.
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Den nya träningsanläggningen Campus 
1477 har ersatt det klassiska Svettis vid 
Svandammen. Konstverket A Joyful 
Troop of Perfection, with Crying 
Sensitive Hearts av Christian Pontus 
Andersson välkomnar besökarna i 
entréhallen.
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Lagerträdet

EBC, hus 20 och flyttning av biologibiblioteket
När Evolutionsbiologiskt centrum färdigställdes i kvarteret Lagerträdet vid 
sekelskiftet och invigdes våren 2000 var det några pusselbitar som sakna-
des till en komplett bild. Limnologi och växtekologi hade av olika skäl inte 
ingått i planeringen och satt kvar i orenoverade lokaler, dels inom kvarteret 
Lagerträdet, dels på andra sidan Villavägen. Till de lokalbehov som måste lö-
sas hörde även delar av fysiologisk botanik som ännu huserade i en byggnad 
i barockträdgården. I maj 2007 beslutades om nybyggnad av en laboratorie-
byggnad på 2 400 kvadratmeter i Lagerträdets sydvästra del för att integrera 
även dessa verksamheter. Inflyttningen kunde ske på försommaren 2009 i 
en byggnad som förutom normala laboratorielokaler även innehöll ett antal 
avancerade odlingsrum och en växthusdel för genmanipulerade växter. 

När Evolutionsbiologiskt centrum förverkligades, skapades ett samman-
hållet biologibibliotek i lokaler som tidigare hyst de zoologiska samlingarna 
i zoologibyggnaden (hus 1). Med tiden skulle det emellertid visa sig, som på 
flera andra håll, att förändringens vindar blåste snabbare inom biblioteken 
än man förutsett. Trots att man i den samlade bibliotekslösningen hade va-
rit återhållsam och reducerat arean, var biblioteket överdimensionerat och 
dåligt frekventerat. Till följd av detta tomställdes lokalerna under 2009 och 
ersattes av ett betydligt mindre bibliotek i hus 5.

Biomedicinskt Centrum och Rudbecklaboratoriet

BMC, etapp 3
Efter ett par stora etapper av renovering och verksamhetsanpassningar un-
der tidigare rektorer har en omfattande förnyelse inom ramen för etapp 3 
genomförts under åren 2007–11. Syftet har varit att göra de lokalanpassning-
ar som verksamheten behöver och fullfölja de kvarvarande ventilationstek-
niska och brandisoleringsmässiga åtgärderna. Parallellt har också en rad en-
ergisparåtgärder initierats med såväl miljömässiga som ekonomiska effekter 
i sikte. Målet är att inom några år omvandla BMC från en av universitetets 
största energislukare till en så kallad Green Building i energihänseende.

Under 2008–09 har också flera verksamheter flyttat in på BMC från 
landstingslokaler, dels Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, dels 
enheten för sjukgymnastik och logopedi vid Institutionen för neuroveten-
skap. även Institutionen för kostvetenskap kom att lokaliseras till BMC un-
der samma period efter att tidigare ha varit inriktade på en flyttning till 
Wallenberglaboratoriet.
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BMC, Science for Life Laboratory 

För närvarande utvecklas en satsning på avancerad medicinsk forskning 
inom ramen för Science for Life Laboratory. För att ge de lokalmässiga förut-
sättningarna för detta planeras om- och tillbyggnad av BMC i dess sydöstra 
del. Projektet inbegriper inflyttning av verksamheter från Rudbecklabora-
toriet, Akademiska sjukhuset och Evolutionsbiologiskt centrum. Genom-
förandebeslut är planerat till november 2011 och inflyttning beräknas kunna 
ske under 2013. 

Rudbecklaboratoriet 

För att åstadkomma en långsiktig lösning av lokalproblemen för Centrum 
för klinisk medicinsk forskning (CKMF) utreds en omdaning av Rudbeck-
laboratoriet, där lokaler frigörs i samband med skapandet av SciLifeLab på 
BMC. Projektet inbegriper en mindre utbyggnad. Genomförandebeslut är 
planerat till november 2011 och flyttningen till BMC beräknas ske i början 
av 2013, varefter de lediggjorda lokalerna anpassas för inflyttande delar av 
CKMF. Utredning pågår. Genomförandebeslut kan preliminärt fattas vid 
halvårsskiftet 2012 och inflyttning kan ske tidigast sex månader till ett år 
efter klinisk genetiks utflyttning beroende på omfattningen av lokalanpass-
ningarna.

BMC, ny huvudentré och skrivsalar 

Våren 2009 genomfördes parallella skissuppdrag med inriktning på att ge 
BMC en tydlig huvudentré, förbättrad orienterbarhet och kommunikationer 
mellan linje A och linje C samt att i anslutning till huvudentrén skapa nya 
skrivsalar. I uppdraget ingick även att bereda plats för en tydlig och lättfun-
nen reception. 

I februari 2010 beslutades om fortsättning med en förstudie på basis av 
förslaget från Ahrbom & Partners. Hösten 2010 remitterades förstudien till 
berörda nämnder och universitetsbiblioteket, som uttalade sig för fortsatt 
utredning med förbehåll för viss oro för kostnaderna.

Projektet har sedan legat vilande. Ett förslag till beslut om fortsatt ut-
redning förbereds. Ett eventuellt genomförande kan preliminärt ske under 
2013–14.

Polacksbacken

Ångströmlaboratoriet, tillbyggnad hus 7 
Rektorsskiftet sommaren 2006 sammanföll tidsmässigt med färdigställandet 
av hus 7 på Ångströmlaboratoriet. Behovet av tillbyggnaden hade primärt 
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utlösts av beslutet att i Uppsala samla ett antal forskargrupper från Lund, 
Stockholm och Uppsala med inriktningen artificiell fotosyntes. Genomfö-
randebeslut hade fattats av Bo Sundquist i början av maj 2004, och spaden 
sattes i jorden i september samma år. När byggnaden togs i bruk sommaren 
2006 fylldes den till nära hälften av just nämnda forskargrupper, nu under 
namnet Institutionen för fotokemi och molekylärvetenskap. Resten av loka-
lerna fylldes av avdelningen för signaler och system inom Institutionen för 
teknikvetenskaper, Institutionen för teoretisk fysik och Matematiska insti-
tutionen, som samtliga flyttat in från andra lokaler i närheten. En mindre 
del kom också att disponeras av Institutionen för astronomi och rymdfysik.

Ångströmlaboratoriet, FREIA-hallen

Under 2011 tecknades ett avtal om utvecklingsuppdrag med koppling till 
ESS-projektet (European Spallation Source) i Skåne, vilket för med sig be-
hov av en ny experimenthall i anslutning till Ångströmlaboratoriet. Utred-
ningen väntas leda till beslut om genomförande i december 2011, och hallen 
ska stå färdig till årsskiftet 2012–13.

Ångströmlaboratoriet, etapp 4

Under september–oktober 2011 genomfördes parallella skissuppdrag för 
en eventuell om- och tillbyggnad av Ångströmlaboratoriet. Avsikten med 
uppdraget var att få belysa ett principförslag till en samlad lokallösning för 
universitetets teknisk-naturvetenskapliga fakultet, vilket främst innebär en 
samlokalisering av Institutionen för informationsteknologi med verksam-
heterna inom Ångströmlaboratoriet. Syftet med utredningen var också att 
redovisa expansionsmöjligheter för dem som redan verkar inom Ångström-
laboratoriet. I den mån en utbyggnad ska realiseras blir det första steget 
att initiera framtagande av en ny detaljplan. Färdigställande är möjligt till 
sommaren 2016.

Universitetshuset

Universitetshuset är i behov av förbättringar i flera avseenden för att trots 
sin ärevördiga ålder kunna fylla sin funktion inom Nordens äldsta och mo-
dernaste universitet. För närvarande utreds åtgärder för att förbättra sitt-
komfort, AV-teknik och akustik med mera. Beroende på vad som är möjligt 
med hänsyn till antikvariska aspekter kommer åtgärder att genomföras un-
der en period som måste sträcka sig över ett antal år för att inte blockera den 
löpande verksamheten i universitetets mest centrala byggnad.
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Universitetsbiblioteket

Carolina Rediviva
Sommaren 2008 beslutade rektor om en utredning för att skapa ett samlat 
byggnadsprojekt för Carolinabyggnaden. Detta ledde sedermera fram till 
en förstudie av Celsing Arkitektkontor i november 2009. På grundval av 
denna omvandlades den tysta läsesal C under 2010 till en grupparbetssal. 
Ett uppdrag finns att fortsättningsvis utreda en omvandling av entréplanets 
funktioner i enlighet med förstudien från Celsing. 

Tentamenslokaler

Kvarteret Blåsenhus, tentamenscentrum 
På grund av ett allt större tryck på tentamensverksamheten och svårigheter 
att garantera tillgång till tentamensplatser i tillräcklig utsträckning genom-
fördes en förstudie 2010-2011 avseende möjligheten att bygga nya tentamens-
lokaler i större omfattning i det inre av kvarteret Blåsenhus. Syftet var att 
skapa ett sammanhållet tentamenscentrum med utökat antal platser, 1 000 
till 1 200 stycken, i förhållande till dagens resurser och med tillgång till spe-
ciellt anpassade lokaler för studenter med olika slag av funktionshinder. Ett 
beslut om utredning förbereds under hösten 2011.

I maj 2011 förhyrdes tentamenslokaler på Bergsbrunnagatan med plats 
för drygt 430 tenterande för att svara mot det allt hårdare trycket på sådana 
lokaler.

Universitetsförvaltningen

Kvarteret Plantskolan, nybyggnad 
Mot bakgrund av en allt besvärligare lokalsituation för universitetsförvalt-
ningen och universitetsledningen genomfördes hösten 2008 en inledande 
utredning avseende en långsiktig samlad lösning. I rapporten från februari 
2009 redovisades tre alternativ, varvid nybyggnad i kvarteret Plantskolan 
eller kvarteret Blåsenhus framhölls som lämpligast. Under våren 2009 upp-
drogs åt fyra nordiska arkitektkontor att som underlag för ett kommande 
detaljplanearbete ta fram idéskisser till hur ny bebyggelse i kvarteret Plant-
skolan skulle kunna gestaltas. 

Förslagen redovisades för universitetets personal och för allmänheten i 
mitten av april 2009. Därefter har arbetet med lokalprogram och utform-
ning gått vidare. Av de fyra arkitektkontoren kvalificerade sig danska 3XN 
för fortsatt arbete med utformningen. 
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Målsättningen med en ny förvaltningsbyggnad i kvarteret Plantskolan är 
att skapa funktionella och samlade arbetslokaler med god arbetsmiljö, loka-
ler som är lätt nåbara för anställda, studenter och besökare och tillgängliga 
vad avser olika slag av funktionshinder. Placeringen i kvarteret Plantskolan 
är strategisk och ger stora möjligheter, men kräver också en byggnad med 
hög arkitektonisk kvalitet, som kan berika stadsbilden med respekt för den 
kulturhistoriska miljön och samtidigt representera hela det moderna Upp-
sala universitet.

I utredningen har under processens gång integrerats behovet att åstad-
komma ett tillräckligt stor centralarkiv som uppfyller alla krav enligt Riks-
arkivets föreskrifter.

Hösten 2011 pågår bearbetning av de framtagna arkitekthandlingarna för 
att nå en lösning som både uppfyller kraven på god lokalekonomi och ar-
kitektonisk kvalitet. Genomförandebeslut är i skrivande stund inte fattat. 
Tidigast möjliga inflyttning är våren 2015.
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Peter Egardt

Jag minns en tid för länge sedan när våra svenska universitet ansågs så fina 
att de inte skulle beblanda sig med samhället i övrigt. Akademin och aka-
demikerna fick hållas litet vid sidan om samhället utanför universitetsmu-
rarna, för vad de gjorde intra muros hade väl ingen omedelbar relevans för 
samhällsutvecklingen, ansåg många. och när en konferens om samarbete 
mellan universitetet och näringslivet anordnades i Lund i början av 1970-ta-
let kunde den inte slutföras. Arga vänsterstudenter slängde ut näringslivs-
folket ur Akademiska Föreningens stora sal. Senare fick jag förmånen att på 
uppdrag av dåvarande SAF, Industriförbundet och Handelskamrarna starta 
en ny verksamhet för att försöka råda bot på misstron mellan universitet och 
näringsliv. Vi kallade denna för Industrins Högskolekontakt (namnändrades 
till Näringslivets Högskolekontakt efter något år) och vi startade i Lund och 
Uppsala. Året var 1976 och många såg på denna nya verksamhet med be-
tydande misstänksamhet, även om statsmakterna då hade börjat betona att 
universiteten också hade en yrkesförberedande roll och att samarbete med 
studenternas kommande avnämare var viktigt. Det fanns också en gryende 
insikt om att samarbete på forskningssidan kunde gynna båda parter och en 
positiv samhällsutveckling. Efter någon tid hade vi Högskolekontaktkontor 
även i Göteborg, Linköping, Stockholm och Umeå. Många spännande verk-
samheter startades (inklusive uppdragsutbildning för att lära näringslivet 
hur man kunde utnyttja litteraturdatabassökning för den egna verksamhe-
ten, möjligheter för universitetslärare att tjänstgöra kortare tid vid företag 
utan att lämna anställningen vid universitetet och mycket mer som då var 
nytt). Jag tror att vi med vår verksamhet bidrog till att synen på samarbete 
mellan näringsliv och högskola förändrades från skepsis till entusiasm på 
ganska kort tid. Men i Uppsala gick det litet trögare än på andra platser…

Att det var svårare att få snurr på verksamheten i Uppsala än på andra 
universitetsorter hade väl sina randiga skäl och rutiga orsaker. Inneboende 
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akademisk konservatism parad med en speciell näringslivsstruktur i det 
geografiska omlandet med några få dominerande företag och en relativt be-
gränsad bredd på branschnärvaron kan vara några av huvudförklaringarna. 
Att vara Nordens äldsta och finaste universitet skapar ibland en viss trög-
rörlighet. Men det blev så småningom fart i Uppsala också och inte minst de 
större företagen ställde upp och bejakade samarbetet. Riksdag och regering 
kom till insikt om samarbetets betydelse och anslog pengar för att inrätta 
kontaktsekretariat och allt vad som därefter har följt med teknikbrostif-
telser, holdingbolag, med mera. Samverkan blev så inne att Näringslivets 
Högskolekontakt kunde avvecklas. Då lades grunden till det moderna uni-
versitet som Anders Hallberg så framgångsrikt har vidareutvecklat under 
sin tid som rektor i början av det tjugoförsta århundradet.

För vad är ett universitet? Och vad kan ett universitet betyda för det 
omgivande samhället? om sådant kan man ha många åsikter och detta är 
kanske inte platsen för ett mer filosofiskt dissekerande av de frågorna. För 
egen del kan jag bara konstatera att vi tack och lov har lämnat den tid då 
mycket av akademins verksamhet ägnades åt introvert navelskådande och 
då universitetslärarna var placerade högt upp i elfenbenstornen, onåbara för 
vanliga människor. Fortfarande pågår förhoppningsvis ett sökande efter eviga 
värden, men samtidigt tar universitetet på allvar det som numera kallas för 
den tredje uppgiften, det vill säga samverkan med näringslivet och andra de-
lar av samhället utanför universiteten. För i detta ligger – menar jag – mycket 
av nyckeln till en fortsatt positiv välståndsutveckling i hela vårt land.

Universitetet står för en helhet med många olika akademiska discipliner 
i allt bättre samverkan. Universitetet är självklart internationellt och av be-
tydande nationellt värde. Rekryteringen av studenter sker från hela världen 
och hela riket. och det är också ett universitets styrka. Men när detta väl 
är sagt är det lika självklart att konstatera att universitetet betyder oerhört 
mycket för Uppsala och länet. För vad vore Uppsala utan sina universitet? 
om man googlar på Uppsala får man först en beskrivning av staden, men 
sedan följer omedelbart Uppsala universitet. och detta har självklart stor 
betydelse för såväl stadens som regionens attraktivitet. Uppsala universitet 
är ett av flera framträdande lärosäten i vår region. Många bedriver verksam-
het som kan rubriceras som varande i världsklass. Men ingen har den bredd 
och det djup på så många områden som Uppsala universitet. Det finns all 
anledning av känna stolthet över detta. Som svensk och som Uppsalabo.

Universitetet ligger inom den mest expansiva och dynamiska regionen 
i Sverige. Den funktionella arbetsmarknadsregionen kring Uppsala–Stock-
holm omfattar drygt 2,5 miljoner människor. De senaste åren har regionen 
svarat för mer än hälften av Sveriges tillväxt. Cirka 60 procent av biotek-
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nikverksamheten återfinns här och 50 procent av civilingenjörerna. Nästan 
40 procent av den statliga skatten kommer härifrån. Och det är Sveriges 
enda riktiga storstad. Den kommer de närmaste 20 åren sannolikt att växa 
med minst 800 000 människor. Expansionstrycket mot de olika delarna 
av regionen kommer att växa. Detta gäller inte minst Uppsala med om-
nejd. Tillväxten utgör en utmaning bland annat när det gäller att säkerställa 
tillgången till bostäder av olika slag, till utbyggnaden av nödvändiga kom-
munikationer och övrig infrastruktur och till en samhällsplanering i övrigt 
som hjälper till med att skapa en uthållig tillväxt. om inte detta kommer 
på plats kommer vår region att tappa i attraktivitet. Då kommer tillväxten 
att gynna andra regioner i andra näraliggande länder. Förutsättningarna för 
att vi ska klara konkurrensen är dock goda. En fortsatt positiv utveckling 
av hela Östersjöregionen kommer att bidra till detta. Östersjöregionen kan 
bli en ”hot spot for growth” i ett globalt perspektiv. Mitt i denna dynamiska 
region ligger som bekant Uppsala – och dess universitet.

Nytt och gammalt. Utsikt från Dag Hammarskjölds väg nedanför Uppsala slott mot 
Campus Blåsenhus, Botaniska trädgården och Linneanum.
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Sverige är ofta nollsummespelens land. Många tror att om det går bra 
för någon det måste gå motsvarande sämre för någon annan. Men så är det 
givetvis inte. om det går bra för Uppsala går det inte illa för Lund. Tvärtom 
kan framgångar för det ena universitetet generera framgångar också för det 
andra. konkurrensen är dessutom berikande i sig. om Uppsala samarbetar 
med Stockholm betyder inte det att Stockholm tar allt och beter sig som 
jätten Glufs-Glufs som äter upp allt i sin väg och lämnar enbart resterna 
kvar. Tvärtom kan samarbete vara en förutsättning för framsteg. Sverige är 
för litet för destruktiv in-fighting.

Anders Hallberg hade aldrig kunnat vara rektor för 1970-talets Uppsala 
universitet. Han har sin bakgrund i näringslivet, han har disputerat i Lund, 
han tror på samverkan mellan universitetet och omgivande samhälle, han 
tror på internationell konkurrens och internationell samverkan liksom på 
nationella diton och han ser fördelarna med att konkret samarbeta med de 
näraliggande universiteten och högskolorna, även om de råkar vara belägna i 
Stockholm. Han passar därmed desto bättre in på vad som krävs för att leda 
ett anrikt men ändå mycket modernt universitet som inte står vid sidan om 
samhällsutvecklingen utan befinner sig mitt inne i den.

Som rektor är Anders Hallberg en självskriven ledamot av styrelsen för 
STUNS, stiftelsen för samverkan mellan universitetet, näringslivet och sam-
hället i övrigt. Som landshövding är jag ordförande och har där haft förmå-
nen att samarbeta med honom under den tid vi hittills har känt varandra. 
STUNS har funnits i många år och är i många hänseenden ett unikt samar-
bete, som det finns all anledning att slå vakt om. Och det har inte funnits 
någon tvekan om att han delar denna uppfattning. STUNS är också huvud-
intressent i bland annat Uppsala Innovation Center, som nu sannolikt är 
Sveriges mest intressanta och framgångsrika företagsinkubator. Som rektor 
har han varit drivande för samarbetet med bland annat karolinska Institutet 
och Stockholms universitet kring Science for Life Laboratory. Detta hade 
nog inte varit tänkbart för bara några år sedan. Samverkan mellan Uppsala 
och Stockholm! På ett område där vi också konkurrerar i någon mening! Jag 
tror att detta samarbete kan vara början på något riktigt stort. och att Upp-
sala universitet i kraft av sin kompetens och styrka i övrigt kan bidra med 
mycket för att detta samarbete ska bli riktigt framgångsrikt. Det kommer i 
allra högsta grad att gynna universitetet och forskningen här. och samver-
kan med näringslivet i hela regionen och därmed tillväxtförutsättningarna 
för hela Sverige.

Att Uppsala samverkar med Kungl. Tekniska högskolan med flera inom 
ramen för ett av EU:s Knowledge Innovation Communities (så kallade 
”KIC:s”) är också ett tecken i tiden. Många andra akronymer symboliserar 
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ett samarbete Uppsala – Stockholm som tidigare inte hade varit att tänka 
på, till exempel SULS, som står för Stockholm Uppsala Life Science.

Det blir med andra ord inte alldeles enkelt för den rektor som efterträder 
Anders Hallberg. Det är en stor kostym som ska fyllas. Å andra sidan blir 
det nog inte alldeles enkelt för honom att lämna rodret för Sveriges äldsta 
och anrikaste universitet. och numera i många avseenden också Sveriges 
mest framgångsrika. och varför ska han egentligen lämna? Det borde väl 
ligga i universitetets och Uppsalas intresse att knyta honom även fortsätt-
ningsvis så fast som möjligt till universitetet. Varför inte inom ramen för det 
mer och mer fördjupade samarbetet med andra söderut liggande lärosäten 
kring SciLifeLab? Så att också detta kan bli ett av de – i Gorkijs mening – 
Hallbergska universiteten?

Anders Hallberg förbereder invigning av konferens om åldrande i Tokyo, oktober 
2009, ett samarbete mellan akademi, stat och näringsliv.





PLATSER, HISToRIA, kULTURARV 
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Uppsala universitet och bildningsmiljöerna 
Lars Burman

Vi vet inget om Uppsala om hundra år. Mycket kommer att vara annorlunda 
i världen. Globalisering, resursbrist, teknisk utveckling och klimatföränd-
ring gör att början av nästa århundrade dramatiskt kommer att skilja sig från 
detta. Det är nyttigt att minnas att för hundra år sedan hade Titanic ännu 
inte mött isberget på Nordatlanten, Gavrilo Princip ännu inte fyllt 18 år och 
allmän och lika rösträtt ännu inte införts vid samtliga svenska val, vare sig 
för män eller kvinnor.

Kanhända har Uppsala på 2100-talet blivit en naturlig del av en livaktig 
Mälarstad som sträcker sig från Nyköping och Strängnäs över Stockholm till 
Uppsala och Västerås. Men bilden kan se annorlunda ut om samhällets – 
och universitetens – arbete mot antibiotikaresistens, klimatkatastrofer och 
politisk oro misslyckas.

För några år sedan arbetade jag vid Uppsalas systeruniversitet i Tartu, 
den estniska stad som jag i min 1600-talsforskning hade lärt känna som Dor-
pat. Staden är hemvist för det andra av de två svenska universitet som fick 
Gustav II Adolfs välkomna, om än krasst politiska stöd. Tartu har likheter 
med Uppsala: gammal centralort inne i landet med ett vatten som flyter 
genom staden, en slottskulle och en väldig 1200-talskatedral i rött tegel. 
Men på slottskullen i Tartu finns nu inget slott, och av katedralen med de 
två tornen återstår mest ruiner. Många århundradens våldsamma historia 
har gjort avtryck, och under andra världskriget förstördes ytterligare en stor 
del av stadens byggnader. Till undantagen hörde det mäktiga, klassicistiska 
universitetshuset, uppfört under 1800-talets första år.

I en eller annan form kommer säkert Uppsala universitet att finnas kvar 
om hundra år, troligen och förhoppningsvis som självständigt lärosäte. San-
nolikt kommer universitetet att då vara starkare och mer betydelsefullt än 
någonsin. Högskolornas betydelse i en kunskaps- och informationskultur är 
sådan att alla kraftfulla och framgångsrika miljöer kommer att fortsätta att 
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utvecklas, i all synnerhet om de erbjuder något unikt. Till och med i det 
värsta tänkbara av alla scenarier – i en stillastående, dystopisk framtid – 
kommer Uppsala universitet rimligen att fortsätta existera. Miljön har en 
täthet och en tradition av undervisning och kunskapssamlande, som bara 
långsamt skulle tunnas ut. även i en apokalyptisk period av nedgång och 
sammanbrott skulle det finnas kunskapsmiljöer.

 Det är min övertygelse att Uppsala universitet har en rad värden och 
tillgångar som skiljer det från de flesta andra lärosäten i Skandinavien. Styr-
kan i forskningen och bredden i undervisningen är självklara framgångs-fak-
torer. Detta behöver inte kommenteras särskilt, och så länge universitetet 
fortsätter att sträva efter topplaceringar, mångsidighet i verksamheten och 
administrativ sammanhållning kommer det att behålla sin betydelse. Men 
det akademiska Uppsala är mer än en vanlig högskolemaskin och har under 
de senaste åren i allt högre utsträckning velat utnyttja sin särprägel. Det jag 
försöker fånga är Uppsala universitet som en miljö för utveckling och växt. 
I synnerhet kommer jag att rikta in mig på vad Uppsala kan ge studenterna. 

Den populära bilden av universitetslivet har genomgått stora föränd-
ringar sedan början av 1900-talet. Då skildrades ofta Uppsala/Lund som 
självklar hemvist för en privilegierad manlig elit, görande sig en glad af-
ton i punschsoffan. Bilden av en förstockad och konservativ överliggarmiljö 
var emellertid redan då ett eko från studentromantikens 1800-tal. Kvin-
norna hade gjort sitt intåg, de politiska diskussionerna var heta och medicin 
och naturvetenskap utvecklades raskt. Den gammalmodiga bilden av den 
glade studenten kombinerades med heroiseringen av forskaren i samhällets 
tjänst – geniet som utforskar atomernas inre eller skapar läkemedel mot 
infektionssjukdomar. Populärkulturens bild av forskaren är sig ganska lik 
ännu i dag, men föreställningen om vad en student är har genomgått större 
förändringar: borta är elitgossen med vit mössa på svaj, och borta är också 
föreställningen om skäggiga och bh-kastande revolutionärer. Sedan första 
världskrigets utbrott har det gått 97 år, och 43 år har passerat sedan kårhus-
ockupationen.

Vi vet det mesta om hur den svenska studenten statistiskt är beskaffad: 
kön, bakgrund, ålder. Det är svårare att få grepp om den kulturella bilden. 
Det vore en spännande utmaning för en forskare att studera hur studen-
ten och vetenskapsmannen gestaltas i nutidens berättelser, även om bristen 
på svenska populära skildringar av studentliv är påfallande, särskilt jämfört 
med den engelsktalande världen. Så mycket är dock säkert att föreställning-
en om vad ett universitet är och skall vara inte längre exklusivt skapas i ett 
svenskt sammanhang. Både högskoleliv och populärkultur är globaliserade. 
Uppsala är numera tvingat att välja plats på en större scen än den svenska.
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Platsens poesi och  
”the power of place”. 
Museum Gustavianum 
ligger i den akademiska 
stadens hjärta.



322

det gOda universitetet

I västerländsk film och litteratur skildras universiteten ofta med blodig 
ironi, men alltid som en plats där människor utsätts för starka och nya kraf-
ter: kamratskap, hat och kärlek, upptäckter, uppvaknande, misstro, ifråga-
sättande och ansvarstagande. Inte minst i den engelska och amerikanska 
kulturen är föreställningen om människors utvecklings- och förändrings- 
potential själva den dramatiska nerven. Ett drastiskt exempel är Holly-
woodkomedin Legally Blonde (2001) där Reese Witherspoon gör en bimbo i 
rosa som utvecklas till stjärnstudent på Harvard Law School (dock utan att 
ge upp sin rosa integritet). 

Drömmen om förändring väcker frågan om universitetens roll. Uppstår 
särskilda värden om ett universitet utöver att fungera som växthus för kun-
skapsinhämtning också skapar öppna trädgårdar för individuell utvecklings-
längtan? Svaret är givetvis ja, och ett universitet skall ha som ambition att 
erbjuda så goda förutsättningar som möjligt för personlig utveckling. Anders 
Hallberg har som rektor upprepade gånger förmedlat visionen av ”det goda 
universitetet”, ett kunskapssökande som ger människor bättre förutsätt- 
ningar och ett drägligare liv (till exempel vid sitt tal vid vinterpromotionen 
25 januari 2008). För mig inkluderar föreställningen om ”det goda universite-
tet” en miljö för personlig stimulans och utveckling till samhällets fromma. 
Ett universitet skall erbjuda möjligheter och visa vägar – även om det alltid 
är individen själv som måste göra sina val. och ett universitet måste alltid 
komma ihåg att en akademisk miljö är större än den som faller under en rek-
tors administrativa välde. köket i studentkorridoren och sammanträdesrum-
met i en lärd kunglig Uppsalaakademi hör till det som skapar universitetet, 
precis som det materiella och immateriella kulturarvet. 

Högskoleutvecklingen går mot global samsyn och individuella lösningar. 
För den som möter internationella studenter i Uppsala står det klart att 
anledningarna till att man söker sig hit inte bara har varit den kostnadsfria 
utbildningen, utan också kombinationen av hygglig undervisning, univer-
sitetets rykte och rankning, stadens starka akademiska identitet samt stu-
dentlivets särskilda möjligheter. Med andra ord har dessa ambitiösa kosmo-
politiska studenter ofta sökt efter den utpräglade universitetskultur som 
skildras som åtråvärd i skolväsende och populärkultur världen över. De 
väntar sig med rätta att Uppsala skall leva upp till rollen som utvecklings-
miljö.

Både forskaren och utbildningsanordnaren är med nödvändighet han-
dels-resande i drömmar; det gäller såväl den som leder ett universitet som 
den som organiserar ett utbildningsprogram. Varje forskningsansökan är ett 
försök att förverkliga drömda mål, och då studenten väljer en utbildning 
görs detta med förhoppningen att uppnå något. Jag är övertygad om att det 
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goda universitetet ger plats för drömmar inte bara om karriär utan också 
om nya möten med människor, upplevelser, ansvarstagande och prövande 
av förmåga. Det är kanske inte så fel att under några korta år ha möjlighet 
att leva i en universitetsbubbla, ett laboratorium i förberedelse för livet. Det 
som krävs är medvetenhet om att bubblan finns där och en sund och gärna 
självironisk inställning till universitetets ibland kvävande växthusmiljö. Den 
gatlykta som står på Parker’s Piece, någon kilometer ut från universitetskär-
nan i Cambridge, kallas bland studenterna ”Reality checkpoint”.

Resonemangen här gäller i första hand studenterna. kanske är deras mål 
och drömmar ofta krassa: attraktivt jobb med bra lön. Men jag föreställer 
mig att de flesta studenter inser att det krävs mer i bagaget än väl genom-
förda tentamina för att förverkliga drömmarna, något svårdefinierat som 
handlar om breddkompetens, mognad, erfarenhet och människokunskap. 
För många är studierna också en tid då insikten växer om att det goda livet 
inte nödvändigtvis går att mäta i materiell konsumtionsförmåga, och att det 
finns andra värden, tankar och erfarenheter att erövra. 

ordet ”bildning” har inte nämnts ovan. Jag tänker också försöka undvika 
det i fortsättningen, även om naturligtvis hela denna text handlar om att 
studier i Uppsala ger tillgång till en ”bildningsmiljö”, vad nu det är för nå-
got egentligen. I stället för definitioner och historisk begreppsexercis tänker 
jag välja några exempel, som dock ingalunda täcker innehållet i ”bildning”. 
I själva verket handlar nog bildning just om öppenhet för motsättningar i 
åsikter, förmåga att formulera ställningstaganden och frågor, och beredskap 
till perspektivisering.

Kärnan i bildning är nyfikenhet, ansvar, möten och kommunikations-
förmåga. 

Uppsala universitets viktigaste bildningsskrift är egentligen ett årligt 
återkommande rektorsbeslut med vederbörligt diarienummer. I år är detta 
UFV 2010-1553 och det jag avser är naturligtvis universitetets utbildnings-
katalog. När jag och min blivande hustru var studenter kallade vi skriften 
”gottepåsen” och ägnade varje termin en kväll åt att bläddra igenom den 
då endast pappersburna publikationen. För 2011/12 innehåller den över  
1 900 kurser, och här finns alla möjligheter för studenten som vill profilera 
sitt curriculum vitae på ett överraskande sätt. I dag ligger utbildningska-
talogen föredömligt sökbar på nätet, men man kan inte annat än reflek-
tera över den förändring det innebär att den presumtiva studenten i dag 
förväntas veta vad han eller hon letar efter. Digital sökning förutsätter att 
man vet vad man söker. Det slumpartade, oförutsedda och aldrig tidigare 
tänkta är ofta vägen till personlig utveckling liksom till genombrott inom 
forskningen.
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I utbildningskatalogen finns trehundra kurser i ungefär fyrtio språk. Ut-
budet är störst i landet, vilket är helt riktigt vid ett lärosäte som betonar 
kommunikationsförmåga. Lägg till detta kurser i exempelvis retorik, samt 
alla de insatser som görs inom programutbildningar för att utveckla den 
praktiska språkförmågan, och fram träder bilden av ett universitet som läg-
ger vikt vid kommunikation. Uppsala är en plats där det talade och skrivna 
ordet värderas högt. 

Den andra självklara bildningsmiljön är forskningen. Nu blir det genast 
svårare, eftersom ribban för tillgänglighet ligger högre. Här inträder behovet 
av information, popularisering och nyfikenhetsskapande. Många institutio-
ner är framgångsrika i detta, och universitetets kommunikationsavdelning 
har en ansvarspåliggande roll när information om ny kunskap skall spri-
das. Men den gamla kunskapen får heller inte glömmas – också generation 
IV-reaktorer och PET-teknik kräver perspektiv och bakgrundsteckning för 
att bli begripliga. Universitetets museer är välplacerade exempel på miljöer 
som kan förmedla just forskningssammanhang. 

Här är en utvikning motiverad. Stenstaden – kvarteren kring universi-
tetshuset – hör till de mest särpräglade stadsmiljöerna i landet, och Museum 

Universitetshuset i Uppsala invigdes 1887. Arkitekten Herman Teodor Holmgrens skiss 
av den södra fasaden, med Klockporten.
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Gustavianum ligger i stadens absoluta centrum. Under de senaste åren har 
litteraturforskare gärna talat om ”platsens poesi”, men låt oss i stället an-
vända samhällsvetarnas mer hårdföra begrepp ”power of place”. I oktober 
2007 arrangerade universitetet en konferens under denna titel i samarbete 
med Riksantikvarieämbetet. konferensen ägnades universitetsmiljöernas 
fysiska särprägel, och deltagarna var eniga om hur starkt den akademiska 
stadskärnan signalerar värden och betydelser. Forskningen och den högre 
utbildningen tar – om man så vill – fysisk form i universitetets byggnader. 
Uppsala har skäl att vara tacksamt för den byggnadsmiljö vi har.

En tredje självklar bildningsmiljö är biblioteken. Carolinas gamla pärm-
exlibris bär den stolta texten ΙΑΤΡΕΙΟΝ ΨΥΧΗC som översätts ”själens 
läkehus” – notera gärna metaforens fysiska karaktär. Informationsmediet 
som symbol för kunskap och vis insikt är urgammalt. Det är inte för inte 
som Bibelns poetiska och visionära uppenbarelsebok skildrar hur en ängel 
med ansikte som solen och ben som eld visar en öppnad bokrulle för Jo-

Universitetsbibliotekets pärmexlibris med texten ΙΑΤΡΕΙΟΝ ΨΥΧΗC – ”själens 
läkehus”.
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hannes: “Ta den och ät upp den. Den skall svida i din mage, men i din mun 
skall den vara söt som honung” (Upp. 10:9). Johannes hade aldrig sett en 
digital databas, men han hade heller aldrig sett en bok i vår kodex-form. 
Ny teknik erbjuder bättre möjligheter än någonsin att komma åt informa-
tion, men återigen gäller att den som söker måste ges upplevelsen av bredd 
och möjlighet. Bland annat därför kommer fysiska centra för informations-
sökande alltid att finnas. Vi behöver våra bibliotek som praktiska och sym-
boliska noder i kunskapssamhället: platser för servering och konsumtion 
av insikt.

I praktiken är också biblioteken väsentliga mötesplatser, numera alldeles 
särskilt för studenter. Gruppstudier och kamratmöten är viktiga delar av 
utbildningsmiljön, och därför är sittvänliga trappor och vettiga kaféer ound-
gängliga för en bildningsmiljö. Jag kommer att fortsätta utnyttja exempel 
från den brittiska universitetsvärlden, och den plats där jag upplevt högst 
intellektuell densitet var ”The Tea Room” på Cambridge University Library. 
Vid varje bord satt en eller flera akademiska världsstjärnor, och kring dem 
spred sig ett kraftfält av lärdom och scones-doft.

Men kanske håller det digitala biblioteket på att ta över rollen som kun-
skapsbank, och de sociala medierna rollen som diskussions- och kommuni-
kationsforum? Delvis är det så, och vi är därmed tillbaka till den diskussion 
om universitetens roll som fördes kring 1800, inte minst i Tyskland. Mycket 
förenklat ställdes frågan: ”behövs universitet med katedermalande profes-
sorer när böcker nu blivit billiga och kunskap lättillgänglig?” Diskussionen 
bidrog till den intellektuella förnyelse och omorientering som skulle ske 
under 1800-talet. Reformerade universitet blev motorer i samhällets mo-
dernisering. 

Sannolikt står vi åter inför en tid då universiteten är avgörande fysiska 
mötesplatser. Den ambitiösa studenten kommer att ställa krav på en miljö 
av seminarier, lärarmöten och kamratkontakter, inte bara på läslistor och 
tentamensmöjligheter. Virtuella seminarier kommer att vara utmärkta 
komplement till de fysiska, men de kan aldrig ersätta det mänskliga mötet. 

kultur ger bildning. Universitetets konstsamlingar är väl hanterade, men 
resurserna för att göra konsten till en dynamisk och aktiv del av vardagen 
är begränsade. Betydelsen av att god konst är självklarheter på väggarna i 
universitets lärosalar och korridorer skall inte underskattas. Musikens roll 
vid universitetet har under de senaste åren vuxit sig starkare än på länge. 
körverksamhet på alla nivåer erbjuder möten och nya intryck, både för exe-
kutörer och konsumenter, och amatörmusicerande har mött professionell 
verksamhet i världsklass i två operaföreställningar 2008 och 2010 – Tosca 
och Otello. Ett viktigt steg mot en medveten breddning av samhällsupp-
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draget togs när kulturen 2008 gjordes till del av universitetets mål och stra-
tegier. Ett kvitto på kultursatsningen kom efter Tosca-äventyret då Dagens 
Nyheters ledarstick den 22 juni 2008 bar rubriken ”Uppsala är bäst”– just det 
där Wennerbergcitatet som så länge har känts obekvämt. 

De linneanska trädgårdarna är bildningsmiljöer. Modernt ekologiskt tän-
kande ges här en historisk bakgrund. I fysisk form gestaltas människans skif-
tande förhållande till naturen. Tuktad natur väcker frågor såväl om skönhet 
som om ansvar. Evolutionsmuseets väldiga samlingar placerar på ett liknade 
sätt människan på hennes rättmätiga plats i tillvaron – ett slugt och uppfin-
ningsrikt djur med förmåga att tänka rationellt och moraliskt.

Starka tecken tyder på att studenterna själva har kommit att betrakta 
Uppsala som en bra stegpinne i karriären, men också som en utvecklande 
miljö. Studenterna är unga och drivande i Uppsala, och de utformar egna 
kulturer. Universitetet har att bejaka, stödja och berika dessa och  dessutom 
peka ut ytterligare möjligheter. Till de verkligt centrala bildningsmiljöerna 
hör föreningarna. Samhällsvetenskaplig forskning har visat att social samling 
kring hjärteintressen blir ovanligare i västvärlden, något som hotar demo-

Orangeriet i Linnéträdgården, en av Uppsalas många särpräglade bildningsmiljöer. 
En kopia av Linnés Venusstaty ställdes upp 2009.
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krati, samspel och samhällsmodeller.1 Universitet av Uppsalas karaktär ten-
derar att ha ett rikt och välorganiserat föreningsliv, och det är ett gott tecken 
att föreningarna tycks fortsätta att vara starka. Studentkåren har kvar hu-
vuddelen av sina medlemmar trots ”frihetsreformen” sommaren 2010, och 
universitetsmiljön är rik på föreningar ägnade politik, intressen, studier, 
idrott eller socialt umgänge. Vi har gott om socialt kapital.

Det mest särpräglade inslaget i studentstaden Uppsala är nationerna. Un-
der det senaste tjugotalet år har dessa genomgått en märklig utveckling och 
står nu starkare än någonsin. Det sociala livet är intensivt, men vid sidan 
av aktiv pub- och klubbverksamhet finns respekt för det kulturarv som 
nationerna ansvarar för. När en nationsklubb för några år sedan skulle ges 
ny inramning – så skall det gå till i discosvängen – sattes spotlights upp över 
inspektorsporträtten. Det glittrade vackert i de gyllene ramarna, och den 

1 Se till exempel Skyttepristagaren Robert D. Putnams inflytelserika Bowling 
Alone : The Collapse and Revival of American Community, 2000.

Modevisning 2008 i Östgöta nations festsal från 1880-talet. Uppsalas 1600-tals-
nationer möter ständigt nya studentgenerationer.
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unge man som drev projektet förklarade för mig att det var just det unika 
som skulle tillvaratas i nationernas festlokaler. 

Nationerna har ofta varit platsen för teaterverksamhet. Studentteater 
av hög kvalitet spelas med jämna mellanrum, och man önskar att sådan 
gavs ännu mer plats och uppmärksamhet i det akademiska Uppsala, så som 
sker vid vissa utländska toppuniversitet. Redan på 1600-talet skrev profes-
sor Messenius pjäser åt studenterna i Uppsala, och i Shakespeares Hamlet 
skryter Polonius, kungens främste rådgivare, med att han spelade teater när 
han låg vid universitetet. 

kroppen skall bildas vid goda middagar och på scen, dansgolv och i idrotts-
verksamhet. Men människan bildas också av barhäng, kaffemöten, kommitté-
arbete och demokratiska stormöten. Föreningslivet i Uppsala representerar 
mycket handfast en umgänges- och möteskultur som jag tror ligger i kärnan av 
bildningsbegreppet. Jag minns från en Cambridgevistelse 1996/97 att den le-
dande studentföreningen The Union – för övrigt en av världens äldsta debating  
societies – hade bjudit in två veteraner från kalla kriget: en amerikansk CIA-
chef och en sovjetisk kGB-general. I en paneldiskussion såg herrarna tillbaka 
på sin professionella verksamhet. Studenttidningen Varsity meddelade att på 
en punkt var de rörande eniga. Cambridge var fortfarande världens bästa plats 
att rekrytera spioner på. Varför? ”Because of the great social skills.” Uppsala 
bör kanske avstå från äran att effektivt fostra hemliga agenter, men anekdoten 
belyser för mig en viktig sida av universitetslivet: betydelsen av social förmåga 
formad i umgängeskulturer, nätverk och alumnkontakter.

Min vandring har skett genom några av Uppsalas bildande miljöer, och 
genom miljöer som har potential att utvecklas till sådana. Nyckelorden är 
nyfikenhet, möten, materiella och immateriella minnen, historisk förank-
ring, kommunikation samt öppenhet för förändringar. Anders Hallbergs 
slagord för universitetets särskilda kompetens är välfunnet: ”en tradition av 
förnyelse.” Det har alltid funnits en stark bildningstradition i Uppsala, som 
nu genomgår en positiv process av såväl förnyelse som bejakande. 

Ett universitet som också vill vara en bildningsmiljö skall vara en sekulär 
katedral. Tornen skall vara trotsiga, och det skall vara mycket högt i tak. 
koren behöver vara många och ge plats för alla sorters kritiskt sökande efter 
kunskap och meningsfullheter. En viss skönhet i byggnaden och dess inre liv 
understryker betydelsen. katedralen skall vara stor, ge plats för många och 
samtidigt erbjuda stadiga murar och perspektiv både mot det förgångna och 
mot framtiden. 

Vid början av 2000-talet framstår Uppsala universitet allt tydligare som 
just en sådan modern katedral.
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Uppsala och Lund 
Gammalt tema i nya tider 

Göran Bexell

Gamla Uppsala och gamla Lund

Uppsala har sitt Gamla Uppsala, som av allt att döma var ett centrum för 
handel, politik och religion i nuvarande Svealands förhistoria. När asatron 
ersatts av kristendomen tycks Gamla Uppsala 1123 ha blivit säte för en bis-
kop med en domkyrka och senare, 1164, en ärkebiskop. Efter kyrkans brand 
flyttas ärkesätet enligt påvligt tillstånd daterat 1258 till nuvarande Uppsala, 
som växte fram från tidigt 1200-tal. År 1477 invigs universitetet.

Nu är det nya tider och Lund har fått sitt gamla Lund, som i dag heter 
Uppåkra och är en by med en kyrka, som ligger på en strategisk höjd några 
kilometer söder om stadens nuvarande centrum. De arkeologiska utgräv-
ningarna där och deras rika fynd är smått sensationella; några av dem visas i 
Lunds Universitets Historiska Museum, som ligger i Lundagård. Merparten 
återstår att gräva ut. Under järnåldern, cirka 100 f. Kr. – 1000 e. Kr. låg här en 
stadsliknande bosättning med ett identifierat tempel. Det är fantasieggande 
oklart varför det vikingatida Uppåkra flyttades till det mindre Lund, men 
det skedde långt före Gamla Uppsalas flytt till Uppsala

Staden Lund är jämte Sigtuna landets äldsta, grundad troligen omkring 
år 990. Uppåkra eller Gamla Lund var förmodligen en centralort för hela 
Skåne och Lund övertog och utvidgade den rollen. Lund blev säte för en 
biskop cirka 1050 och 1103 ärkebiskopssäte för Norden. År 1085 grunda-
des Katedralskolan. Under 1100-talets första hälft byggdes domkyrkan och 
1425 inrättades vid Gråbrödraklostret en akademisk högskola, Studium ge-
nerale, som var i funktion 1438–1537. Efter freden i Roskilde beslutas 1666 
om ett universitet, som invigs 1668.

Både Uppsala och Lund har därmed sina gamla platser nära intill sig, 
vilket visar hur båda städerna ligger i urgammal och central kulturbygd. 
Båda blev själva centralorter. Lund är äldre som stad och hade ett studium 
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generale redan 1425, men Uppsala har ett äldre universitet. I de tider vi nu 
lever ska dock inte finnas någon åldersdiskriminering.

Nära en huvudstad

En aspekt på de båda universiteten är närhet respektive distans till en hu-
vudstad. Uppsala har alltid legat ganska nära nationens huvudstad och det 
har utmärkt dess universitet i förhållande till Lunds. I Uppsala utbildades 
under århundraden huvudstadens söner för att bli statens ämbetsmän. Upp-
sala var närmare Stockholm också i social och politisk mening. Före 1658 
var Lund en del av Danmark med köpenhamn som huvudstad nära inpå sig. 
Efter 1658 blev Lund till namnet en del av Sverige och med det i flera avse-
enden avlägsna Stockholm som huvudstad. Det nya universitetets uppgift i 
rikets södra utpost blev att försvenska den tidigare danska provinsen genom 
att utbilda unga män till rikets tjänst. 

Det har ofta sagts att en profil för Lunds universitet i förhållande till 
Uppsalas var närheten till kontinenten och det internationella. En annan 
aspekt är att den akademiska friheten växte med avståndet från maktens 
boningar. kanske är det en förklaring till att radikala strömningar har haft 
lättare att slå rot i Lund än i Uppsala. I Lund finns en radikal tradition ända 
från Samuel Pufendorf fram till Bengt Lidforss och De Yngre Gubbarna, 
som fostrade bland andra Tage Erlander. Studentrevolten 1968 blev starkare 
i Lund än i Uppsala. 

Nu är det nya tider. Försvenskningen är måhända uppnådd och i stället är 
integration i den tvåstatliga och dynamiska Öresundsregionen ett politiskt 
mål. När jag var rektor for universitetsledningarna i Lund och köpenhamn 
fram och tillbaka över bron, denna symbol för nya tiders integration, kom-
munikation och design. Vi utvecklade Öresundsuniversitetet som ett nav 
i en kunskapsregion med cirka 12 000 forskare och 165 000 studenter på 
Öresund Campus. Köpenhamn har åter ryckt närmare Lund. Uppsala ingår 
inte lika tydligt i en storregion, även om den ibland räknas till Mälardalen, 
eftersom staden når ner till Ekoln. Närheten till Stockholmsregionen har för 
universitetet både för- och nackdelar.

köpenhamn är inte huvudstad i Sverige. Uppsala däremot ligger fortfa-
rande ganska nära denna nations huvudstad, men nu är det nya tider också i 
den meningen att Stockholm har egna framstående universitet. Uppsala är 
inget huvudstadsuniversitet som universiteten i oslo och Helsingfors. Upp-
sala är i dag inte bara ett nationellt utan också ett internationellt universitet 
som Lund alltid har varit. De geografiska lägena har sin betydelse men inte 
på långt när på samma sätt som tidigare, även om Uppsala universitet får 
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fler statsbesök än Lund. Det går numera ganska snabbt att åka från Lund till 
Stockholm, om man skulle vilja det.

Fullskaliga universitet i nytt högskolelandskap

I det långa historiska perspektiv som kännetecknar de båda systeruniver-
siteten är några decennier en kort tid, men under senare decennier har det 
skett en markant förändring i universitetens omvärld. Det finns numera 
cirka fyrtio högre lärosäten i Sverige, av vilka omkring femton är universi-
tet. Det svenska högskolelandskapet ser därmed ut på ett helt annat sätt än 
på den tid då Uppsala och Lund var de enda universiteten i Sverige. Detta 
förändrar också omvärldens bild av dem och deras inbördes relation. Det 
blir för omvärlden tydligare vilka slags universitet de är, när de jämförs med 
andra. Universiteten i Uppsala och Lund är mest lika varandra av alla. De 
är nära nog fullskaliga och forskningsintensiva. Lund har en större teknisk 
fakultet, en ekonomihögskola och en konstnärlig fakultet. Uppsala har en 
farmaceutisk fakultet och en för utbildningsvetenskaper. Chalmers, kI och 
kTH är enfakultetsuniversitet, Göteborg har ingen teknisk fakultet, Stock-
holm har ingen medicin och teknik.

Uppsalas och Lunds universitetshus förenade. Denna modell prydde Lunds universi-
tets gåva – en spettekaka – vid Uppsala universitets 500-årsjubileum 1977.
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Båda universiteten vinner på att samverka i aktuella policyfrågor när det 
gäller att tala för de stora och klassiska universitetens intressen. Tidigare 
kunde man från utbildningspolitiker få höra att det finns gamla slöa univer-
sitet och nya pigga högskolor, där förnyelsen finns. Nu är insikten nådd att 
Sverige behöver några högkvalificerade universitet i Europaledande och i 
vissa avseenden världsledande klass. Man kunde i god nationell anda annars 
tänkt sig att alla ska bli lika, men med ekonomisk och demografisk nödvän-
dighet kom snart tankar om samverkan, mångfald och profilering fram. Uni-
versiteten är något så utmanande som elitistiska institutioner i åtminstone 
tidigare egalitära samhällen.

Göran Bexell och Anders Hallberg, rektorer vid Lunds respektive Uppsala universitet, 
vid Linnéjubileet den 23 maj 2007.
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Det nya högskolelandskapet har medfört att båda universiteten framträ-
der tydligare i nya tider och omvärldar med den profil de alltid haft: att vara 
stora, mångfakultära, positivt traditionsrika och högrankande universitet. 
De tillhör inte världens tio främsta på de mest omsusade rankningslistorna, 
men de ligger numera vanligen bland de hundra främsta. Båda har ambitio-
nen att tillhöra de ledande i Europa och med delar av sin forskning i världs-
klass. Båda vinner på att samverka i utbildnings- och forskningsprojekt; låt 
oss kalla det strategiskt partnerskap så vinner det bättre gehör. Låt oss dock 
komma ifrån nya tiders fobi att allting går ut på att vinna och vara bäst, 
precis som om forskning och utbildning är att likna vid ett 100-meterslopp.

All god samverkan utesluter inte en fortsatt drivande konkurrens på 
andra områden om forskningsmedel och mycket annat. konsten är att kom-
binera samverkan och positiv konkurrens.

Historiskt möte

För första gången i historien möttes ledningarna för universiteten i Lund och 
Uppsala den 19 september 2008 för gemensamma överläggningar om ny och 
ökad samverkan mellan lärosätena inom ett antal områden. Rektorer har 
mötts tidigare, men detta var inte ett personligt samtal mellan två rektorer 
utan en formaliserad överläggning mellan flera personer i de ledningsgrup-
per som fanns på respektive plats.

Bakgrund och förutsättning var de nya tiderna så som jag har berört, men 
man ska inte bortse från personernas betydelse. Anders Hallberg och jag tog 
detta initiativ till samverkan och vi hade gjort förarbetet. En förutsättning 
var att vi båda smålänningar hade fått bra kontakt och att personkemin 
fungerade, trots eller tack vare att vi hade olika bakgrund. Det ska dock 
inte förglömmas att Hallberg har en lång lundensisk bakgrund, vilket sätter 
sina spår. 

Vid mötet den 19 september 2008 talade vi bland annat om den nya 
situation som innebär att de stora och fullskaliga universiteten har allt att 
vinna på att agera tillsammans, dels för sin profil och sina intressen i det nya 
högskolelandskapet, dels för ökad samverkan i konkreta projekt inom ut-
bildning och forskning. Vi nämnde särskilt att man borde börja inom medi-
cin och statsvetenskap. 

Sedan dess pågår regelbundna möten och samtal mellan ledningarna, 
som träffas en gång per termin, varannan gång i Uppsala respektive Lund. 
Exempelvis diskuteras de interna utvärderingar av utbildningen som båda 
ska göra, EQ11 i Lund och KrUUt i Uppsala. Tillsammans med Göteborgs 
universitet har masterprojekt genomförts och rapporterats på nationella 
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och internationella konferenser. Jag hoppas att samverkan kan utvecklas på 
område efter område, också vid planeringen av MaxIV och ESS. Här följer 
några exempel på redan fungerande och gemensamma projekt.

kemi

Inom kemi finns samverkan där även Göteborgs universitet är med. Det 
kallas därför GUL: Göteborg, Uppsala och Lund. Syftet är att studenterna 
ska få bättre utbildning, lärarna ska kompetensutvecklas och få ett roligare 
arbete och alla lärosätena få högsta betyg i Högskoleverkets utvärdering. 
Man arbetar med analys och erfarenhetsutbyte, till exempel av kursmål, 
förkunskaper, examensarbete, workshopar och lärarträffar.

Statsvetenskap

Inom statsvetenskap och närgränsande ämnen har en förnyad samverkan 
påbörjats som en effekt av det första ledningsgruppmötet. Det råder bred 
enighet om att de två miljöerna har mycket att vinna på att utnyttja var-
andras kompetens. Med professorerna Jörgen Hermansson i Uppsala och 
Magnus Jerneck i Lund som ansvariga sker utbyte av externa examinatorer 
på uppsatser på avancerad nivå och fortsättning följer med lärar- och dokto-
randutbyte, gemensamma forskningssatsningar och forskarutbildningskur-
ser. En sommarskola på temat global politik ska arrangeras.

De båda miljöerna planerar för årliga Dag Hammarskjöld-symposier, ar-
rangerade av omväxlande Lund på Backåkra på Österlen och Uppsala på 
Uppsala slott. ämnena för symposierna ska i bred mening kunna förknip-
pas med Dag Hammarskjölds namn och gärning och vara sprungna ur den 
forskning som bedrivs vid respektive miljö. På sikt är förhoppningen att 
gemensamma forskningsprojekt ska utvecklas. Denna nya tradition fullföljer 
de seminarier jag anordnade på Backåkra under Hammarsköldjubiléet 2005, 
sponsrat av UD. Hammarskjöld nämner i sitt testamente att Lunds univer-
sitet är en lämplig användare av Backåkra. Ett symposium, kallat Lundsa-
lamöte, anordnades på Pufendorfinstitutet i Lund med temat ”Finanskrisen 
och välfärdsstaten”. Ett symposium i Uppsala ska ha temat ”Global rättvisa”. 

Medicin

Efter det inledande ledningsmötet drogs igång ökad samverkan också inom 
medicinsk fakultet, främst inom forskning kring diabetes och stamceller 
genom den samverkan som initierades mellan professorerna olle korsgren 
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i Uppsala och Henrik Semb på Stamcellscentrum i Lund, avseende trans-
plantation av Langerhanska öar vid diabetes. Det har senare utvidgats till en 
samverkan mellan korsgrens grupp och Leif Groop. Denna samverkan lig-
ger till grund för två av de strategiska forskningsområden som Uppsala och 
Lunds universitet fått tillsammans, nämligen i stamceller: Stem Therapy 
(Stamceller och regenerativ medicin) som är ett stamcellsprojekt med dia-
betes som en viktig del, och i diabetes: Excellence in Diabetes Reserach in 
Sweden, ExoDiab, som är ett direkt diabetesprojekt. Båda har professor Olle 
korsgren i Uppsala som koordinator och båda är en följd av den samverkan 
som inleddes. Det finns ett tredje strategiskt forskningsområde där samver-
kan sker: Epi-Health, som är ett epidemiologiskt projekt med bland annat 
registerforskning och som koordineras av Peter Nilsson i Lund. 

Sammantaget har detta enligt medicinarna varit mycket framgångsrikt 
och fruktbart och visat på möjligheterna att kombinera två universitet ut-
ifrån deras olika styrkor så att den samlade styrkan blir än kraftigare. Denna 
samverkan kan öppna för transplantation inte bara av Langerhanska öar utan 
även av stamcellsderiverade beta-celler vid diabetes, även om det fortfa-
rande är lång väg kvar. Utöver detta finns mängder av sampubliceringar och 
samarbeten.

kina och Afrika

Lunds universitet var drivande för att få till stånd det som numera är Eu-
ropean University Centre at Peking University, som är ett samarbetsorgan 
mellan ett tiotal framstående och fullskaliga universitet med geografisk 
spridning i Europa och främst Pekings universitet i kina; högst två från 
varje land får vara medlemmar. Syftet är att främja ökad samverkan i forsk-
ning och utbildning och att vara en samverkansnod mellan universiteten i 
kina och Europa, något som är ett önskemål också från kina. Centret har 
fått plats i en korridor i ett centralt hus på det vackra campus i Peking. Vi 
vill ha en geografisk spridning bland de kvalificerade universitet som får vara 
medlemmar. Till dessa hör i dag förutom de i Peking och Lund till exem-
pel University College London samt universiteten i Madrid, Milano, Wien, 
Thessaloniki, Paris (Sorbonne) och Dublin. Jag blev utsedd till ordförande i 
Council den första tvåårsperioden och fortsätter en period till.

Lunds universitet medverkade till att Uppsala universitet valdes in som 
medlem i Europacentrum vid ett Council i Peking den 22 mars 2011 i närvaro 
av medlemsuniversiteten samt rektor Anders Hallberg och President Zhou 
Qifeng, Peking University. Lund vill bygga upp ökad samverkan i Afrika och 
då få stöd av Uppsala. Vi hjälps åt på ett positivt sätt. 
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Musiken

Universiteten i Lund och Uppsala har ett kulturarv och framför allt en nu-
tida uppgift att utveckla ett rikt kulturliv i sina akademiska miljöer. Ett 
exempel är våra orkestrar Akademiska kapellet respektive kungliga aka-
demiska kapellet, som spelar till exempel vid professorsinstallationer och 
promotionshögtider. I Lund har en ökande och varierad musikverksamhet 
byggts upp kring den nya enheten odeum.

En remarkabel händelse var att de båda orkestrarna för första gången 
spelade tillsammans vid en konsert i aulan i Uppsala och en i domkyrkan i 
Lund i november 2010. Det som spelades var Gustav Mahlers 6:e symfoni, 
som kallats ”den tragiska symfonin”, men själva samarrangemanget var allt 
annat än tragiskt. Redan 2006 hade de båda i förhållande till universiteten 
mer fristående men likväl nära anknutna orphei Drängar, oD, och Lunds 
Studentsångförening, LSS, gett en bejublad jubileumskonsert i Malmö 
konserthus, kallad oD vs. LSS. Den ägde rum i samband med Lunds stu-
dentsångares 175-årsjubileum och Lund International Choral Festival, med 
 Robert Sund och Mats Paulsson i ädel och oavgjord dirigenttävlan.

Platsens själ

En gång när vi stod på planen framför domkyrkan och väntade frågade en 
bemärkt Uppsalaprofessor mig vilken domkyrka jag tyckte var vackrast: 
Uppsalas eller Lunds. Efter ett par sekunders inre strid mellan ärlighet och 
artighet kom jag fram till att jag måste vara ärlig och svarade: Uppsalas är 
ståtlig och gotisk men Lunds är vackrare. Han blev glad att jag vågade vara 
ärlig och sa att han var ense med mig. Egentligen är ju sådant mest för skojs 
skull och det gällde inte vilken plats som är bäst: Uppsalas campus eller 
Lunds. området runt domkyrkan, Gustavianum, universitetet, odinslund, 
Carolina, Botaniska trädgården och slottet har en i sitt slag unik atomsfär, 
där rika akademiska och kulturella traditioner möter med varje andetag. Jag 
har visserligen mitt hjärta i Lund, men varje gång jag kommer till Uppsala 
och går i miljön runtom Universitetshuset – och det har med åren blivit 
ganska ofta – får jag något av samma känsla som när jag går i Lundagård; det 
ska mycket till för att det ska inträffa.

En och annan gäst kan måhända fixera sina bilder av våra universitet med 
dessa båda platser, men till de nya tiderna hör den enorma expansion som 
skett och sker på båda håll när det gäller nya institutioner och forskningsan-
läggningar och som successivt förflyttar centrum för dagens universitet en 
bit bort från de symbolladdade miljöerna runt de båda universitetshusen. 
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Våra båda universitet har uppgiften att inte fastna i traditionalismens grepp. 
Den goda traditionen är en grogrund för den förnyelse som alltid behövs.

Uarda firar 100 år i Uppsala

Efter ledningsgruppernas första möte ägde under samma dags eftermiddag 
ytterligare en celeber tilldragelse rum. Detta år firades i Lund att det klas-
siska Lundaspexet Uarda fyllde 100 år och det skulle firas också med en 
festföreställning i själva universitetsaulan i Uppsala, samma dag som led-

Ett urlundensiskt spex i Uppsala.
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ningsgrupperna hade sitt första möte. Jag undrade litet hur det skulle gå 
med detta urlundensiska spex i Uppsala, men föreställningen blev en succé 
och jag kände stolthet över att få vara rektor för ett universitet med en sådan 
spextradition och spexarkvalitet.

Efteråt var det stor fest i Rikssalen på Uppsala slott med spexkavalkader. 
Anders Hallberg och jag hade med stort nöje förberett ett välkomsttal. I 
denna sal har hörts många av historiens vingslag, sa vi, och nu blir det ett 
nytt litet vingslag när vi tillsammans med våra rektorskedjor på oss inle-
der en ny samverkansepok och manifesterar det med att Uarda firar 100 år 
också i aulan i Uppsala. Det blev en festlig kväll! Det är mycket som förenar 
oss, inte bara spexen och inte bara att rektor är magnificus bara i Lund och 
Uppsala. Vi framhöll hur skönt det är att i de nya tidernas samverkan den tid 
nu är över, då vi höll på att älta och älta vilket universitet som är bäst. Det 
behövs inte längre. Det vet ju redan var och en.

Uppsala och Lund, Lund och Uppsala. Det gamla temat har fått nya 
innebörder i nya tider.
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”Jag gillar hösten, det är ju lite som universitetets ’vår’ – jag menar med 
alla nya studenter och så.” Så utbrast en av cheferna på universitetsförvalt-
ningen vid ett sammanträde i terminsstarten efter sommaren 2011. Alldeles 
som vanligt präglades det akademiska Uppsalas sensommar av recentiorenas 
mängd, tvåhundra flera än året innan. De många upptågen med de nyan-
lända noterades och väckte viss munterhet.

På liknande sätt har nya studenter anlänt till Uppsala efter sommaren 
kontinuerligt alltsedan universitetets återupprättande på 1590-talet. Men 
för 400 år sedan var det obligatoriskt för de nyanlända att genomgå en or-
ganiserad initiationsrit innan de kunde antagas, avlägga ed för rektor och 
skrivas in som studenter vid lärosätet. Den så kallade depositionen var en 
ganska brysk historia där en av universitetet utsedd depositor i hotfull 
förklädnad och med symboliska redskap av trä, bland annat en tång, en 
navare, en hyvel och en yxa, i olika moment drog och jagade den stackars 
gossen, som var utstyrd med svinbetar, åsneöron, kohorn och narrhatt, 
runt depositionssalen. Inför kansler, ärkebiskop, rektor, professorer och 
äldre studenter skulle den till oskäligt djur utstyrde nykomlingen hyvlas 
av sin råa natur, få åsneöron och svinbetar avhuggna, öronen och ögonen 
symboliskt öppnade för sanningens ord och Ljus och slutligen, förvand-
lad från råskinn till åtminstone ett embryo till kulturvarelse, avlösas av 
dekanus och invigas som sådan med ”vishetens salt” (sal sapientiae) på 
tungan och ”glädjens vin” (vinum laetitiae) på huvudet i ett symboliskt 
dop. – Den som tvivlar kan besöka Museum Gustavianum och se deposi-
tionsverktygen, som lyckligtvis finns bevarade. – Så här såg det första mö-
tet med akademin ut hos oss och även på kontinenten vid alla universitet. 
I Uppsala avskaffades denna ceremoni 1691 efter en olyckshändelse då en 
recentior blev av med ett öra. Det blir emellertid anledning att återvända 
till depositionerna, ty de hann under det århundrade de praktiserades få 
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följdverkningar som har betydelse än i dag för universitetet, dess särpräg-
lade kulturliv och traditioner.

Men först något om förutsättningarna. Vad är ett universitet? Vad är 
inom denna kategori Uppsala universitet? Det är naturligtvis pretentiöst att 
med några korta ord tro sig kunna svara på den andra frågan och om den 
första har det skrivits hyllmeter. Utifrån ämnets formulering kanske jag får 
luta mig mot vår förutvarande rektor (1989–97) Stig Strömholm och jag gör 
det med ett stycke ur en essä om honom författad av en annan förutvarande 
universitetsrektor och senare även universitetskansler, Carl-Gustaf Andrén 
i Lund: 

En viktig, inte sällan bortglömd uppgift, åvilar enligt Stig Strömholm uni-
versiteten, nämligen ”att bevara kunskap, som forskningen vunnit” som ”ett 
skydd mot alltför snabba ryck och växlingar”. kunskapsbevarandet ingår 
också i universitetens och högskolornas uppgift att förmedla grundutbild-
ning. ”Universiteten och högskolorna är inte enbart forskningsanstalter. De 
har en mer mångsidig, vetenskaplig, mänsklig och samhällelig funktion, som 
inte får utarmas.” Den bevarande uppgiften måste därför ständigt apostrofe-
ras och lyftas fram i både forskningens och utbildningens intresse.

Utöver de lagfästa aktiviteterna forskning och utbildning jämte infor-
mationsuppdraget tillkommer ett kännemärke för universiteten: deras kul-
turskapande roll som gör dem till viktiga kulturhärdar. Möjligheten att fun-
gera som kulturmiljöer hänger enligt Stig Strömholm samman med att våra 
samhällen genom universiteten och deras särart kontinuerligt kan ”bedriva 
en oberoende och kritisk självsyn och självanalys”. En förutsättning är att de 
också har en roll som ”traditionsbevarare […] av samhällets gemensamma 
intellektuella arv”. Genom rationalitet, saklighet och humanitet kan idealen 
förverkligas, inte minst genom att universiteten tillhandhåller goda kreativa 
miljöer som säkrar en framtida förnyande utveckling. Inom denna verksam-
hetsram kan universiteten både i arbete och i frivilliga insatser utveckla 
möjligheter att bli kulturhärdar i samhället med en delvis annorlunda in-
riktning av kulturbegreppet än den gängse.

Så långt Carl-Gustaf Andrén. Citatet är hämtat från essän ”Universitets-
politiker – utifrån ideal och verklighet” i den på rektor Anders Hallbergs 
uppdrag till Strömholms 80-årsdag producerade bibliografin Stig Strömholms 
tryckta skrifter 1942–2011.

Det handlar alltså här om kultur och tradition. ordet kultur återgår på la-
tinets cultura, odling (jämför med det besläktade verbet kultivera, odla jord, 
förädla, bilda). Motsatsen skulle kunna vara primitivism och barbari. Ordet 
tradition hör samman med latinets tradere, överlämna, med bibetydelser som 
efterlämna, (skriftligen) berätta för eftervärlden eller (muntligen) lära ut.
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En ny rektor med tre företrädare 2006. Anders Hallberg med 
Martin H:son Holmdahl (rektor 1978–89), Bo Sundqvist  
(rektor 1997–2006) och Stig Strömholm (rektor 1989–97).
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kulturtradition 

Det är ofrånkomligt att om universitetet är kulturskapande och traditions-
bevarande så har vårt åldriga lärosäte, vilket självt varit verksamt på dessa 
fält i 534 år – eller, mer modest, oupphörligen sedan mer än 400 år – hunnit 
skapa en hel del. Det bygger dessutom på ett äldre kontinentalt arv. Det var 
de gamla universiteten i Bologna och Paris som angavs som modeller vid 
de tillstånds givande och privilegiers utfärdande som från påvens respek-
tive det svenska riksrådets sida möjliggjorde för ärkebiskopen Jakob Ulvsson 
(Örnfot) att som kansler och skyddsherre låta detta nordliga studium gene-
rale inleda sin verksamhet. Det skedde i Uppsala domkyrkas hägn, Birgit-
tadagen den 7 oktober 1477 med föreläsningar i teologi, kanonisk rätt och 
de fria konsterna. Vid universitetets återupprättande i slutet av 1500-talet 
hämtades traditioner och förebilder främst hos de tyska lärosäten huvud-
personerna hade erfarenheter från.

De akademiska ceremonierna, för vilka författaren av dessa rader haft 
äran att bära ansvar även under Anders Hallbergs rektorat, tillhör förstås det 
kulturarv som är väsenseget för det akademiska sammanhanget och varken 
kan finnas eller vårdas någon annanstans. Maiores nostri sollemne instituerunt 
ritus (Våra fäder hava skapat högtidliga ritualer) heter det i det juridiska 
promotionsritualets ingress. Doktorspromotionerna, installationen av nya 
professorer och rektorsskiftet, eller rektorsombytet som det förr hette, är de 
stora akademiska ceremonier som är återkommande och som praktiserats 
mer eller mindre oavbrutet sedan universitetets återupprättande.

Doktorspromotionen är den högtid då nyutexaminerade doktorer vid 
en högtidlig ceremoni i universitetsaulan får mottaga insignierna lagerkrans 
eller hatt och diplom samt leds över katedern, den så kallade Parnassen. Ge-
nom denna symboliska rit blir de fullvuxna forskare och lärare under eget 
ansvar och införlivas i fakultetens kollektiv. Den första promotionen i den 

Antalet promoverade doktorer efter avlagda prov från januari 2007 till maj 2011

År Vinter Vår Totalt

2007 94 148 242

2008 70 180 250

2009 86 160 246

2010 79 153 232

2011 98 129 227

källa: Tabeller i den interna agendan för varje tillfälle 
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nya eran hölls i Filosofiska fakulteten en kall januaridag år 1600. Promotor 
var dekanus Laurentius Paulinus Gothus, senare biskop i Strängnäs och slut-
ligen ärkebiskop. Han började med att promovera femton studenter till bac-
calarer och genast därefter promoverade han sju av dessa igen, nu till magi-
strar. Det var då den högsta filosofiska graden. Baccalarerna kunde vid detta 
tillfälle inte krönas med lagerkransar på grund av att inga lagerträd fanns 
att skörda men i stället gjordes kransar av den oansenliga och illaluktande 
vinrutan, vars symboliska innebörd likväl tolkades av promotor i en oration. 
Sedan 400-årsdagen av denna promotion högtidlighölls den 22 januari 2000 
anordnar universitetet gemensam promotion för alla fakulteter två gånger 
om året, det vill säga en efter varje termin. Vid promotionen i januari bru-
kar en kruka med grönskande vinruta stå vid parnassens/katederns fot, som 
en påminnelse om den första dokumenterade vinterpromotionen.

Införandet av en ny kanik till sin plats i koret, i korstolen (stallum på la-
tin), är bakgrunden till begreppet installation, när det handlar om personer. 
Detta är också termen för den ceremoni då en nyutnämnd (numera ”an-
ställd”) professor tar sitt ämbete i besittning. Det skall enligt konstitutioner-
na från 1600-talet ske genom rektors åtgörande och på hans inbjudan snarast 
möjligt efter tillträdet genom hållandet av en föreläsning. Seden fortlever 
nog vid alla lärosäten. Vid Uppsala universitet hålls sedan ett antal år en 

Med van hand. Pedellen Sten Andersson, som medverkat vid samtliga promotioner 
vid Uppsala universitet under åren 1964–2011, och vaktmästeriets Göran Sjölin förbe-
reder promotionen 2008.
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gemensam ceremoni för alla nytillträdda professorer i november. Dock häv-
das alltjämt regeln att var och en som väljer att delta i ceremonin måste ta 
tjänsten i besittning genom att föreläsa och eftersom det inte kan ske inom 
ramen för den högtidliga akten får de flesta deltagande installandi göra det 
enligt särskilt schema dagarna före. Här gällde det att skapa en ny ceremoni 
som stod i kontinuitet med den gamla, anslöt till traditionen och var anpas-
sad efter nya förhållanden – utan att det innehållsliga gick förlorat. Ungefär 
vid Anders Hallbergs tillträde som rektor hade installationsakten fått den 
utformning den sedan behållit. Finns ärvda former och symboler till hands 
att falla tillbaka på finns en rik källa att ösa ur vid behov av nya begiven-
heter. Att skapa nytt blir på så sätt en del i att förvalta arvet och resultatet 
får lödighet och mening. ”Tradition är förnyelse” har min företrädare Torgny 
Nevéus framhållit genom åren. Anders Hallberg har som en karakteristik av 
universitetet alltmer talat om en ”tradition av förnyelse”. Det stämmer bra 
med det sagda.

Den mest regelbundet och mest frekvent återkommande akademiska 
högtiden vid vårt universitet var under århundraden rektorsombytet efter-
som rektoratet genom val i konsistoriet gick på tur mellan professorerna med 
byte varje termin, efter 1840 varje läsår. Kuratorskonventets och student-
nationernas ständiga traderingshögtider erinrar om detta förhållande. Sedan 
rektorsämbetet efter 1876 blev en utnämningstjänst, om än på viss tid, sker 
traderingen av detta ämbete mer sällan. Innehållet i denna vackra och sym-
bolladdade akt, då de yttre symbolerna för rektors makt och ansvar räcks 
från företrädare till efterträdare, är självtolkande. Det är för övrigt det enda 
tillfälle då rektor själv håller i sina båda silverspiror. De bärs eljest före rektor 
i processionerna av de båda cursorerna. Dessa spiror är de äldsta ceremoni-
föremålen inom svenskt universitetsväsende; en av dem var med vid den ti-
digare omtalade januaripromotionen 1600, den andra tillkom något år senare. 
Ingenstans inom det nuvarande Sveriges gränser finns en sådan rik akademisk 
traderingsceremoni som denna, därtill bevarad i obruten tradition.

Vid de beskrivna tre stora akademiska högtiderna spelas en för det all-
männa intrycket betydelsefull roll av musiken, vanligen framförd av kungl. 
Akademiska kapellet. Här kan man tala om kulturtradition också i lite bre-
dare mening. kapellet är först och främst en av Europas äldsta ensembler; 
man brukar utifrån de äldsta beläggen räkna 1627 som dess tillkomstår. Att 
musiken beledsagar hela ceremonin vid våra doktorspromotioner och inte 
endast utgör processionsmusik och mellanspel är något speciellt för Uppsala 
universitet. Lägger man till detta att den musik från flera århundraden som 
spelas vid dessa tillfällen ofta är komponerad just för detta ändamål och 
denna orkester växer måttet på denna kulturtradition åtskilligt. När direc-
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tor musices Stefan karpe för några år sedan plockade fram ett omfattande 
partitur i kapellets notsamling på Carolina Rediviva fann han en bitvis hän-
förande vacker promotionsmusik från 1734 med en mängd olika satser av 
vilka sedan dess några brukar spelas vid nästan varje tillfälle. Denna musik 
är anonym och hade troligen endast framförts vid ett tillfälle 1734, innan 
karpe dammade av den. 

Det skulle gå att lyfta fram en lång rad exempel på kultur och tradition 
som universitetet ”bevarar” i den mening Stig Strömholm framhållit som en 
av dess tillkommande uppgifter. Som han själv betonat hör till dessa också 
bevarandet av forskningens metoder och resultat i ett historiskt perspektiv, 
kort uttryckt det som vetenskapshistorikerna och våra många museer och 

Krönen på universitetets två silverspiror, skänkta av hertig Karl (Karl IX), den ena 
tillverkades före 22 januari 1600, den andra något senare.
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samlingar arbetar med – eller, annorlunda uttryckt, vårt kollektiva minne. 
om detta skrivs även av andra i denna bok.

om jag nu alltså, då jag talat om universitetet som kulturtradition, starkt 
begränsat mig till dess tre stora högtider, de tillfällen då universitetet mani-
festerar sig självt inåt och utåt som en korporation med en egenart och ett 
självmedvetande inom denna, så har jag därmed förbigått ett mycket stort 
antal delmängder, mindre sammanhang och företeelser som dock kan vara 
nog så viktiga och som var för sig och sammantaget kunde belysa samma sak.

Traditionskultur

Åter till den försvunna depositionsriten. Det ingick i den att horn symboliskt 
höggs av kandidaten av depositorn. Själva termen anses uttryckligen komma 
av begreppet cornua deponere (avlägga hornen) och ”offren”/nykomlingarna 
kallades beani (näbbärare) eller just cornuti (behornade) efter rekvisitan för 
deras roll. Även om recentiorerna senare fick finna sig i att passa upp på sina 
äldre kamrater en tid var de efter ceremonin och inskrivningen fullvärdiga 
medlemmar i en ny gemenskap och stod under akademins domvärjo. Det 
kanske inte förvånar att de nyinskrivna efter denna universitetets lika offi-
ciella som hårdhänta antagningsceremoni blev välkomnade, omhändertagna 

Akademiadministratörerna Eva Holmgren och Inger Sandberg, mångåriga och upp-
skattade medarbetare vid promotionskontoret, fördelar sittplatserna i aulan inför en 
promotionsceremoni.
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och inte minst avfestade av äldre kamrater med ett så kallat kornutöl. Till 
dessa dryckeslag samlade sig företrädesvis sådana som kände varandra, som 
kom från samma skola eller samma hemtrakt. Det var ur dessa kornutöl som 
de landskap eller landsmannakollegier växte fram som skulle bli till natio-
nerna. Först var de förgäves men ihärdigt bekämpade av den akademiska 
överheten, sedan blev de på ett genialt sätt legaliserade 1663 och snart gjorda 
obligatoriska – intill dessa yttersta av tider. Om dessa ändrade förhållanden 
skrivs också på andra ställen i festskriften.

Nationslivet erbjuder många exempel på det vid universitetet som kunde 
kallas traditionskultur. Med det menar jag att själva miljön kring den stora 
kulturtraditionen är grogrund för uppkomsten av nya traditioner.  Ibland 
kanske också traditioner återuppstår i en ny tappning. Detta har redan 

Artikelförfattaren, akademiintendent Per Ström, välkomnar nationskuratorerna till 
promotion i aulan strax innan kvarten är slagen och processionen skall sätta sig i 
rörelse.
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framgått i fråga om vinterpromotionen och omvandlingen av professors-
installationerna. I studentlivet med dess korta generationer skiftar vanor 
samt uppstår och avsomnar traditioner hela tiden. ändå säger ofta den som 
återvänder till nationen och en gask efter fyrtio eller femtio år att det är sig 
”precis likt” – själva atmosfären är sådan att intrycket blir detsamma. ”Två 
gånger är tradition” brukar det skämtsamt heta, och ibland har det nog blivit 
så utan någon särskild plan eller ursprunglig avsikt. Traditioner kan uppstå 
oväntat och spontant men det är inte alltid lika lätt att uppfinna dem.

De många studentföreningar, sällskap och mer eller mindre långlivade 
ordenssällskap som uppstått vid och kring universitetet och nationerna bär 
syn för sägen, ifall den tesen behöver ledas i bevis, att universitetet är en 
traditionsbefrämjande miljö. är detta då bra? kritisk diskussion om exklu-
sivitet, utanförskap kontra kotteribildning med mera sådant kommer all-
tid att föras. Ibland är traditioner svårförståeliga eller tycks sakna någon 
motivering, åtminstone en som finns i levande minne. Dagens nollningar 
av nybörjare, som en uppblommande epidemisk våg i efterföljd av de ofta 
än mer osmakliga skändningar som förekom i början av förra seklet – utan 
större historisk kännedom om de redan på 1600-talet avskaffade officiella 
depositionerna vid inskrivandet av nyanlända studenter – tillhör det som 
den gamle medicinprofessorn och universitets- och traditionshistorikern 
E. Louis Backman redan för mer än ett halvsekel sedan uppgivet kommen-
terade med orden ”Riten består, tolkningen förgår”.

Men likväl förefaller det, menar jag, som om det positiva värdet i tra-
ditionskulturen väger över. Det handlar om identitetsskapande, tillhörig-
het och – i bästa fall – till och med trygghet. Det värde som ligger i själva 
kreativiteten och de rika möjligheterna, den oändliga variationen, som gör 
att nästan alla borde kunna finna eller i annat fall själva uppfinna något som 
passar just dem, skall inte underskattas. kan det inte helt enkelt vara så att 
man får tåla det udda och bör minnas att sist och slutligen glädjen kan få 
vara sitt eget mål?

Jubileer, minnesdagar och besök

Det rektorat som nu närmar sig sitt slut inleddes med det stora Linnéjubi-
leum som firades nationellt men inte minst vid Uppsala universitet 2007 och 
som får sin presentation under egen rubrik i denna skrift. Till vårdandet av 
universitetets kulturtradition och vårt kollektiva minne hör onekligen firan-
det av jubileer och minnesdagar för personer och händelser i det förgångna, 
vilka varit av särskild betydelse. också på detta fält är studenterna synner-
ligen aktiva, vilket framgår av deras representanters två bidrag i denna bok.
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I universitetets actaserie B. Inbjudningar, med normalt tre nummer per 
år och akademiintendenten som redaktör, har genom till inbjudningarna 
fogade smärre uppsatser en del jubileer och traditionsanknutna minnen 
uppmärksammats. På rektors initiativ har listor och förteckningar över 
samtliga som tidigare mottagit de priser och utmärkelser av universitetet 
vilka överlämnas vid vinterpromotionen, framställts för publicering. Här 
infördes också 2010 en komplettering gällande den senaste tioårsperioden 
av Torgny Nevéus till den av honom 2000 producerade förteckningen över 
promotioner och hedersdoktorer, Honoris causa. I actaserien C. organisa-
tion och historia har på rektors uppdrag professor Lennart Elmevik fortsatt 
fungerat som editor. Inom denna har en lång rad monografier och sam-
lingsvolymer utgivits under perioden. Presentationen för rektor 2010 av de 
första två volymerna av den nya universitetshistoriken med Carl Frängsmyr 
som författare, Uppsala universitet 1852–1916, 1–2, intar i detta sammanhang 
en särskild plats.

Inför Linnéfesten 2007. Hedersgästernas sittplatser i aulan närmast den framför 
podiet placerade bysten av Linné.
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De många besök och evenemang, invigningar och symposier, liksom den 
nästan dagliga representation vid luncher och middagar som Anders Hall-
berg själv medverkat vid som rektor eller som ägt rum och genomförts på 
hans uppdrag, kan inte förtecknas här. Några bemärkta utländska besök 
redovisas dock i en faktaruta. Därtill kan nämnas att kungafamiljen vid 
upprepade tillfällen hedrat universitetet med sin närvaro. Inför och under 
Linnéjubileet 2007 skedde detta vid flera tillfällen utöver vid den stora ju-
bileumsdagen den 23 maj då Hans Majestät Konungen mottog den första 
nypräglade Linnémedaljen i guld av universitetet och därefter överlämnade 
samma medalj till övriga mottagare av den under den akademiska Linné-
festen i aulan. Vid samma tillfälle installerades kejsar Akihito av Japan som 
universitetets hedersmedlem. Prins Carl Philip visade sina växt- och bloms-
terbilder från Botaniska trädgården i en uppmärksammad fotoutställning i 
anatomiska teatern på Gustavianum under sommaren samma år. En särskild 
och närmast unik händelse var att rektor, när kronprinsessan Victoria avslu-
tade sina studier och valde att ta ut en akademisk examen vid universitetet, 
lät arrangera en enskild liten examenshögtid för henne i konsistorierum-
met. De årliga Dag Hammarskjöld-föreläsningarna har fortsatt arrangerats 
i samarbete med Dag Hammarskjölds minnesfond. Nobelpristagarna har 
inbjudits och i stor utsträckning besökt universitetet på Luciadagen, även 
sedan det officiella programmet för Nobelveckan ej längre omfattar denna 
besöksdag.

Alltsedan sitt tillträde av rektoratet har Anders Hallberg visat stort in-
tresse för tradition och historia vid universitetet och ofta framhållit dessa 
element som en styrka för det moderna lärosätet. Han har också omfattat 
dess högtider och ceremonier med välvilja och stort engagemang, inte minst 
när det gällt att noggrant förbereda sina egna insatser för bästa resultat. även 
på detta sätt har han alltså fört traditionen vidare från sina företrädare. I ett 
tal vid en studentförenings hundraårsjubileum för tjugo år sedan yttrade 
universitetets dåvarande rektor Stig Strömholm som slutkläm: 

Det bästa får inte bli det godas fiende. Forskning och förnyelse hör till det 
moderna universitetets huvuduppgifter; men alla kan inte forska och för-
nya. Utan en solid bas av väl beprövad intellektuell kvalitet och lärdom kan 
dessa verksamheter urarta till illusionsmakeri. ”originalitet” är ett starkt 
lovord. Det är lätt att vara originell om man är okunnig. Den goda origina-
liteten är den som befunnits hålla när den mättes med det givna intellektu-
ella arvets måttstockar. En av universitetets huvuduppgifter är att ständigt 
förnya: en annan är att troget vårda.

Detsamma låter sig sägas i dag.
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Kejsar Akihitos  
hedersmedlemsdiplom.
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Några bemärkta besök vid Uppsala universitet under Anders Hallbergs rektorat
Besökslistor och gästböcker vittnar om mängden av besök och representationstillfällen under de gångna 
fem åren. Rektorer, universitetsledningar och andra företrädare från inhemska och utländska lärosäten 
liksom representanter för departement och forskningsunderstödjande organ är rikt representerade, lokal-
samhällets representanter likaså. Till ”de myndigheter, förband, styrelser och organ med vilka universite-
tet samarbetar eller upprätthåller kontakter”, som det uttrycks i formella inbjudningar, kan räknas även 
utländska ambassadörer och tjänstemän vid främmande beskickningar. Vid några tillfällen har grupper 
av ambassadörer gästat universitetet. Här har måst sättas en gräns vid företrädare för regeringar och 
parlament. Besök av DDMM konungen och Drottningen, HkH kronprinsessan och andra medlemmar 
av kungahuset i samband med jubileer och konferenser har i allmänhet ej förtecknats. Icke heller har till 
universitetet förlagda möten samt de årliga besöken av nobelpristagare räknats upp. Hedersdoktorer har 
förtecknats i de för varje promotion utgivna inbjudningsskrifterna. 

Besök av statschefer
DDMM kejsar Akihito och kejsarinnan Michiko 
av Japan tillsammans med DDMM konungen och 
Drottningen och HkH kronprinsessan Victoria 
(Linnéfesten 23 maj 2007)
Republiken Bulgariens president Georgi Parvanov 
och fru Zorka Petrova Parvanova (11 oktober 2007)
Republiken Estlands president Toomas Hendrik 
Ilves och fru Evelin Ilves (20 januari 2011)

Dag Hammarskjöldföreläsningar
2007 Sture Linnér och Sverker Åström  

(15 oktober)
2008 Martti Ahtisaari (18 september)
2009 Karen AbuZayd (26 november)
2010 Francis Deng (10 september)
2011 Jan Eliasson (18 september, 50-årsdagen av 

Dag Hammarskjölds död)

Och, i urval
Baltiska talmanskonferensen (22 augusti 2007)
Tu Cheng-Shen, utbildningsminister, Taiwan  
(11 september 2007)
Norska Stortingets utbildnings- och forsknings-
kommitté (25 januari 2008)
Rudy Dumotte, ministerpresident, och Marie-
Dominique Simonet, utbildningsminister, med en 
delegation från Vallonien (20 april 2008)
Lundaspexet Uarda på 100-årsturné  
(19 september 2008)
Statsrådet Lars Leijonborg tillsammans med övriga 
nordiska länders forskningsministrar och motsva-
rande (29 februari 2009)
HkH kronprinsessan Victoria, examensbevis för 
avlagd fil. kand. (8 juni 2009)
Ahn Byong Man, utbildningsminister, korea  
(11 september 2009)

FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moon  
(1 oktober 2009)
Delegation från utbildningsministeriet, Folk-
republiken Kina (21 oktober 2009)
Jean-Pierre Ezin, Afrikanska unionens kommissio-
när för ”Human resources, science and technolo-
gies” (1 juni 2010)
HkH Arvärkehertig Guillaume av Luxemburg 
med en delegation (14 november 2010)
Kungliga Vetenskaps Societeten i Uppsala 300 år, 
i närvaro av HkH kronprinsessan Victoria samt 
företrädare för andra svenska och nordiska akade-
mier (13 november 2010)
Maxime Z. Somé, bitr. minister för högre utbild-
ning med särskilt ansvar för teknisk utbildning 
och yrkesutbildning, Burkina Faso (25 januari 2011)
Tyska universitetsrektorskonferensen  
(23 mars 2011)
Im Sethy, utbildningsminister, kambodja  
(13 maj 2011)
Abdulah bin Abdul Aziz Al-Rabeeah, hälso-
minister, Saudiarabien (26 maj 2011)
Förenade republiken Tanzanias vicepresident 
Muhammad Gharib Bilal och fru Asha M. Bilal 
åtföljda av en delegation med bl.a. Ramadhan 
A. Shaame, utbildningsminister, Zanzibar, och 
 Terezya Luoga Huvisa, miljöminister i president-
kansliet (26 september 2011, ISP 50 år) 
Du Zhanyuan, vice forskningsminister, Folk-
republiken Kina (17 oktober 2011)
Republiken Sydafrikas vicepresident kgalema 
P. Motlanthe åtföljd av en delegation med bl.a. 
Marius Fransman, bitr. minister för internationella 
relationer och samarbete, Thandi Vivian Tobias-
Pokolo, bitr. minister för handel och industri, 
Hlengiwe Buhle Mkhize, bitr. minister för högre 
utbildning (21 oktober 2011)
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En ny universitetshistorik 
Carl Frängsmyr och Tore Frängsmyr

Under 1800-talet blev det vanligt att fira universitetsjubileer och akademis-
ka bemärkelsedagar. I samband med universitetens hel- och halvsekel-jubi-
leer började man också utge historiker över aktuella lärosäten. Därigenom 
ville man dels påminna om sitt ärorika förflutna, dels antyda riktlinjerna för 
sin kommande verksamhet.

I jubileumstänkandet ingick både nationell stolthet och en god portion 
utvecklingsoptimism. Vetenskap, teknik och kultur sågs som tecken på 
civilisation, och de olika länderna ville förstås tävla om vem som hunnit 
längst på civilisationens bana. I ett sådant tänkande spelade naturligtvis ett 
gammalt universitet stor roll, ju äldre desto finare. Här hade kunskap och 
lärdom samlats under lång tid, och människorna hade blivit klokare och mer 
insiktsfulla. Erfarenheten skulle användas för framtiden.

Situationen var densamma i Norden som i övriga Europa. Det äldsta uni-
versitetet, i Uppsala, hade kunnat fira 300-årsjubileum 1777 men gjorde det 
inte. orsaken var att universitetet hade grundats som en katolsk inrättning, 
genom ett beslut av påven, och det ville inte de lutherska professorerna 
fira. År 1793 uppmärksammades 200-årsminnet av Uppsala möte och dess 
beslut att återupprätta universitetet, men det var i huvudsak en rent kyrklig 
angelägenhet. Först 1807 tillkom ett akademiskt jubileum, då man hedrade 
hundraårsdagen av Linnés födelse genom att inviga Linneanum i Botaniska 
trädgården. Under senare delen av 1800-talet kom jubileerna i snabb följd, 
åsyftande kungar, skalder, professorer och universitetet självt, med höjd-
punkten vid 400-årsminnet 1877.

Nära jubileerna följde så universitetshistoriker, såväl i utlandet som i Sve-
rige. Lunds universitet celebrerade sina 200 år genom en historik av Martin 
Weibull och Elof Tegnér, Lunds universitets historia i två band (1868). Kö-
penhamns universitet (grundat 1479) firade sina 400 år med en historik av 
Holger Rørdam, Kjöbenhavns Universitets Historie (1868). Även Finland upp-
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märksammade sitt universitet efter flyttningen till Helsingfors 1828 med en 
matrikel, Robert A. Renvalls Biografiska anteckningar öfver det finska univer-
sitetets lärare, embets- och tjenstemän (1869). 

Därför borde det också ha varit självklart att Uppsala universitet, därtill 
det äldsta i samlingen, skulle förbereda sitt 400-årsjubileum 1477 med ett 
ståtligt verk. Men så tycks inte ha varit fallet. Arbetet kom så småningom 
i gång, men det gick trögt från början och skulle verkligen dra ut på tiden.

Annerstedts startpunkt

Som startpunkt för Uppsalahistoriken kan man betrakta Claes Annerstedts 
recension av de tre nämnda arbetena i Svensk literatur-tidskrift 1869. Efter 
ett elegant svep över tillkomsten av medeltida universitet i Europa går han 
in på de enskilda verken. Han refererar böckerna i positiv ton, berömmer 
Christian III som i motsats till Gustaf Vasa fick fart på det danska lärosätet 
under 1500-talet. Han påtalar det utländska inflytandet, det faktum att in-
kallade professorer från utlandet dominerade över de få danskarna. och han 
framhåller givetvis kyrkans och teologins starka ställning, vilket han uppfat-
tar såsom en svaghet, dels därför att den akademiska friheten naturligtvis 
blir begränsad, dels därför att framstående professorer alltid strävar upp till 
den teologiska fakulteten och lämnar övriga ämnen bakom sig. Han berör 
också studentlivet, vars huvuddrag är ”enkelhet parad med råhet”. Vikti-
gast är emellertid universitetets rent vetenskapliga verksamhet, men det är 
också det svåraste att skildra, eftersom det i stort inskränker sig till föreläs-
ningarna och först så småningom avsätter sig i litterära arbeten. Rørdam har 
dock gjort ett ärligt försök.

På denna punkt är Annerstedt så mycket mer kritisk mot det lunden-
siska arbetet. I den plan för arbetet som konsistoriet utgett finns inte ens en 
antydan om att man skall skildra ”universitetets vetenskapliga liv, dess andel 
i och inflytande på fosterlandets litteratur eller, som blir detsamma, uni-
versitetets betydelse för den fosterländska kulturen och dess egen ställning 
inom vetenskapens rike”. Däremot uppmärksammas universitetens politiska 
uppgift, det vill säga att vara en del av det ”försvenskningsarbete” som skulle 
förena tidigare danska områden med det nya fosterlandet. Ett bakslag var att 
de storartade donationer som det nya universitetet erhöll nästan omedelbart 
drogs in genom Carl xI:s reduktion, vilket resulterade i små ekonomiska 
omständigheter. Det finska arbetet bestod av en matrikel över lärare och 
tjänstemän ”från 1828 till nuvarande tid”.

Denna genomgång leder otvivelaktigt fram till frågan när Uppsala uni-
versitet skall få sin historik, säger Annerstedt, och han menar att saken är 
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358

det gOda universitetet

brinnande aktuell inför 400-årsjubileet som kommer om sju år. Han drar se-
dan upp riktlinjerna för ett sådant arbete. För att det skall bli ”helgjutet och 
likformigt” bör det finnas en författare och fokus bör ligga på universitetets 
vetenskapliga verksamhet, dels för att spegla dess betydelse inom landet, 
dels för att ”sammanknyta vår bildning med den allmänna europeiska civi-
lisationen”. Dock har specialiseringen gått så långt att man för den senaste 
tiden bör tänka sig specialister som täcker vissa speciella vetenskapliga om-
råden. Därefter blir det möjligt ”att i dess helhet teckna universitetets ställ-
ning till vetenskapen under olika tider”.

Annerstedt nämner slutligen att universitetet tydligen blivit medvetet 
om frågans vikt och därför tillsatt en kommitté, som redan avgett ett be-
tänkande. I detta betonas att ”universitetets vetenskapliga liv” skall stå i 
centrum. Han antyder att man funnit att det ekonomiska åtagandet skulle 
vara så tungt att projektet skulle stranda på det. Så kan det knappast för-
hålla sig, menar Annerstedt: ”Man kan tvista om planens detaljer, men om 
huvudsaken kan aldrig bliva mer än en tanke, nämligen att universitetets ära 
i icke ringa mån är med företaget förknippad.” Därför bör förarbetet med en 
historik börja omedelbart, samtidigt som en plan för hela arbetet utarbetas. 

Symbolvärdet var stort, vilket Annerstedt var väl medveten om. Uppsala 
betraktades – och ville betraktas – som ett riksuniversitet. Då kunde man 
inte gärna vara sämre än Lund, som hade presterat en stor historik, i synner-
het som man själv firade ett dubbelt så stort jubileum. I sammanhanget får 
man heller inte glömma att Annerstedts artikel publicerades bara några år 
efter den sista stora universitetsflyttningsdebatten, då liberala krafter inom 
politik och tidningspress försökte få hela det ärevördiga universitetet flyttat 
till huvudstaden. Efter invigningen av järnvägsförbindelsen mellan Uppsala 
och Stockholm 1866 blev flyttningshotet mindre akut. Men allt detta, alla 
hårda ord som yttrats om det förment nattståndna ”landsortsuniversitetet”, 
fanns i friskt minne hos ledamöterna av konsistoriet. Det fanns goda skäl att 
genom en monumental historik visa på Uppsala universitets betydelse för 
den nationella vetenskapliga odlingen under 400 år. Annerstedt visste vilka 
strängar han skulle spela på.

Mellan raderna kan man läsa Annerstedts artikel närmast som en ar-
betsansökan, ehuru naturligtvis klädsamt inlindad. Han skriver om det his-
torieprojekt han efterlyste: ”Å vår sida anse vi oss visserligen ej vuxna att 
framställa en sådan plan, lika litet som kanske här vore rätta platsen, men 
vi hava önskat bringa saken på tal och erinra om dess stora vikt. Finnas här 
blott män, så skola väl ej penningar komma att saknas, och vi våga tänka 
nog högt om universitetet, att det skall veta att med ära hävda sina minnen 
och återgälda det ädla arv, som det mottagit från fäder och förfäder.” An-
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nerstedt yttrade detta som nydisputerad trettioåring, varför det tarvades en 
viss blygsamhet. onekligen vittnar detta diskreta erbjudande om både ini-
tiativkraft och självförtroende – vi har ibland den föreställningen att dylika 
monumentalverk bör författas av prominenta och uppburna professorer.

En granskning av de faktiska förhållandena visar att Annerstedts initiativ 
inte var så övermodigt. Någon äldre historiker fanns knappast tillgänglig. 
F. F. Carlson var mestadels tjänsteledig på grund av politiska uppdrag; han 
var ecklesiastikminister när Annerstedts artikel publicerades. Carl Gustaf 
Malmström hade beviljats tjänstledighet för att med anslag från riksdagen 
kunna slutföra sin historik över frihetstiden. Clas Theodor odhner hade 
försvunnit till Lund. Sven Fromhold Hammarstrand hade fullt upp med att 
som vikarie fylla tomrummet efter de tjänstlediga professorerna. Varken 
statsvetaren Wilhelm Erik Svedelius eller litteratur- och konsthistorikern 
Carl Rupert Nyblom var inriktade mot universitetshistoria, båda var därtill 
tyngda av undervisning och andra plikter. Filosoferna Sigurd Ribbing och 
Carl Yngve Sahlin befann sig i samma situation, dessutom var ingen av dem 
någon historiker. När Annerstedt med emfas förordade att historiken borde 
skrivas av en författare var han väl medveten om denna situation, och man 
kan undra vem han i så fall skulle ha haft i åtanke.

Till detta skall läggas förhållandena kring den motsvarande historiken i 
Lund, vilka Annerstedt kände bättre än någon annan. Jubileet i Lund 1868 
hade haft en avsevärt kortare startsträcka än vad som fallet blev i Uppsala 
1877. Så sent som i april 1866 hade Lundakonsistoriet börjat diskutera det 
instundande jubileet, varvid förslaget om en historik väcktes i ett tidigt 
skede. Vem som skulle författa detta verk var oklart; konsistoriet lutade åt 
att fördela arbetet på flera författare. Under sommaren 1866 erbjöd docen-
ten Martin Weibull konsistoriet sina tjänster, och redan i september fick 
han uppdraget. Weibull var trettio år gammal och till sin medarbetare i 
projektet utsåg han den tjugotvåårige nydisputerade biblioteksamanuensen 
Elof Tegnér. Mot bakgrund av vad som skett i Lund var Annerstedts ringa 
ålder således på intet sätt uppseendeväckande.

Planerna på en historik över Uppsala universitet sattes snart i verket. 
I början av 1870-talet formaliserades jubileumsförberedelserna genom till-
sättningen av en särskild kommitté, ledd av rektor Per Hedenius. kommit-
tén gav redan i ett tidigt skede Annerstedt det uppdrag han hade hoppats 
få. Till skillnad från Martin Weibull, som bara fick ett och ett halvt år på 
sig, kunde han fördjupa sig i Uppsala universitets historia ända fram till 1877. 
Några veckor före 400-årsjubileet utkom första bandet av Upsala universitets 
historia, samt ett första band Bihang med dokument och skrivelser. Sedan 
dröjde det ett tag. Annerstedt blev ledare för universitetsbiblioteket, han 
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fick organisera och bygga om, han publicerade uppsatser och ederade bland 
annat Rudbecks brev. Dock forskade han och samlade excerpter kontinuer-
ligt. Med det sistnämnda hade han hjälp av ett par medarbetare, men inte 
förrän efter pensioneringen 1904 kunde han aktivt återuppta arbetet med 
universitetshistoriken.

År 1914, då hade det gått fyrtiofem år sedan Annerstedt skrev artikeln 
i Svensk literatur-tidskrift, hade han hunnit fram till 1792. Författaren hade 
hunnit bli sjuttiofem år, och efter att ha producerat flera väldiga volymer 
inom en tioårsperiod vore det inte underligt om krafterna började tryta. 
Av Annerstedts omfattande excerpter på Carolina framgår dock att han 
hade tänkt leda fram arbetet till sin egen tid. Upsala universitets historia 
omfattade inalles tio volymer, varav fem volymer bihang. Senare utkom ett 
registerband.

När Annerstedt nedlade pennan kunde han med goda skäl betraktas som 
polyhistor och lärdomsgigant, men när han långt tidigare fattade den hade 
han varit en ung, nybliven docent vars avhandling därtill hade ägnats ett föga 
universitetshistoriskt ämne: grundläggningen av det svenska väldet i Livland 
vid 1500-talets mitt. 

Ingen historik 1977

När universitetet skulle fira sitt 500-årsjubileum 1977, hade det, kunde man 
tycka, passat att fylla på med en historik över de två hundra åren efter 
Annerstedts verk. I Lund utgav man till 300-årsjubileet ett stort arbete i 
flera band, Stockholm och Göteborg uppmärksammade sina jubileer, lik-
som Åbo-Helsingfors, för att inte tala om andra utländska universitet som 
oxford, Cambridge och oslo. Så universitetshistoria tycktes i hög grad vara 
på modet. 

Varför blev det då ingen historik i Uppsala 1977? Torgny Segerstedt hade 
varit rektor sedan 1955 och haft lång tid på sig att planera ett sådant arbete. 
I slutet av 1960-talet hade han bestämt att jubileet skulle uppmärksammas 
med en serie monografier, inte med någon stor sammanhängande historik. 
Ett av uppdragen gick till Tore Frängsmyr 1969, just disputerad i idé- och 
lärdomshistoria, som ombads skriva om den tyska filosofen Christian Wolff 
och hans stora inflytande i Uppsala på 1700-talet. När den saken gjordes 
upp i juni 1969, ställdes frågan om det inte skulle bli någon fortsättning på 
Annerstedt. Segerstedt svarade undvikande, han mumlade något om att det 
skulle bli för omfattande och stort.

Senare framkom det från Sten Lindroth att Segerstedt länge försökt 
övertala honom att skriva en ny historik. Lindroth hade 1967 publicerat ett 
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magnifikt arbete över Vetenskapsakademiens historia, nu var han i färd med 
att skriva en svensk lärdomshistoria i flera band. Att ge sig på en historik 
över Uppsala universitet kan i denna situation inte ha tett sig alltför lock-
ande, även om det bara gällde tiden efter 1792. Hur det var, lät sig Lindroth 
övertalas till en kompromiss. Han gjorde ett mellanspel och sammanställde 
boken Uppsala universitet 1477–1977; enligt titeln gick alltså boken fram till 
1977, men tryckåret var 1976.

Det var ingen lyckad bok, troligen den minst lyckade i Lindroths produk-
tion. Den omfattade 250 sidor, den var tätt satt, innehöll inga mellanrubri-
ker, väldigt få illustrationer, saknade personregister (vilket är en dödssynd 
i en historisk framställning) och hade en slumpartad litteraturförteckning. 
Dessutom var det glansiga papperet hårt och kompakt, så boken såg väldigt 
tunn ut. Enligt ögonvittnen blev Sten Lindroth mäkta irriterad och förargad 
när han fick se boken. Han fräste något om att den såg ut som en broschyr. 
Ja, en bok består inte bara av en text, det är också viktigt hur denna text 
presenteras, med snygg layout och rätt sorts papper och stil. 

Ser man tillbaka på Annerstedts historik måste man beteckna den som 
en klassiker, trots att den nu kan uppfattas som ”gammalmodig” – eller kan-
ske just därför. Den är strikt kronologisk i sin framställning, författaren ut-
går från konsistorieprotokollen och ger en god överblick över verksamheten. 
Från protokollen följer han enskilda professorers insatser och intriger. De 
vetenskapliga verken fram till modern tid bestod nästan enbart av latinska 
dissertationer och någon originell forskning förekom knappast över huvud 
taget. De lärostrider som ägde rum var alltid blandade med personliga mot-
sättningar, och det kan därför vara svårt att skilja på sak och person. Men de 
gånger som det förekom lärostrider eller intellektuella uppgörelser, då var 
Annerstedt uppmärksam. De cartesianska striderna i slutet av 1600-talet 
skildras till exempel ingående; kampen stod mellan den nya världsbildens 
förkämpar, medicinarna, och försvararna av den gamla världsbilden, teolo-
gerna. Men som helhet gällde dessa strider den akademiska friheten i prin-
cip.

Tack vare att Annerstedt var så empiriskt inriktad har verket stått sig så 
bra. I Svenska Män och Kvinnor (band 1, 1942) står det att Annerstedts arbete 
”i fråga om utförlighet, noggrannhet och vetenskaplig metod kan jämföras 
med de yppersta universitetshistorier”. Ja, det var nog inte så mycket att 
jämföra med, om vi skall vara riktigt ärliga. Annerstedt var egentligen pion-
jär i ordets riktiga mening. Genom att han var först, kunde han presentera 
personer och framlägga fakta på ett ganska elementärt sätt. Någon sekun-
därlitteratur förelåg inte, vare sig över vetenskapliga strömningars inflytande 
eller biografier över centrala personer. Inte ens Rudbecks eller Linnés in-



satser var nöjaktigt kartlagda. Hans vetenskapliga metod var inte särskilt 
sofistikerad, den bestod av kronologiskt sammanhängande berättelse – men 
som sådan var den lysande. 

Den nya historiken

Teoretiskt och metodiskt måste vi naturligtvis distansera oss från Anner-
stedt. Ju mer kunskaper vi har om historien, desto mer avancerat måste vi 
systematisera och analysera materialet. För oss som arbetar utifrån dagens 
teorier och metoder blir skillnaden gentemot Annerstedt ganska markant. 
även vi måste naturligtvis framlägga fakta och delvis följa en kronologisk 
händelsekedja, men på nästa nivå måste vi organisera och strukturera mate-
rialet. Redan i denna urvalsprocess sker en del av analysen. Vi måste under-
söka den sociala, ekonomiska och intellektuella miljön kring universitetet, 
vad som med en modeterm brukar kallas kunskapsproduktionens villkor. 
Vi måste ta hänsyn till tidigare forskning, och till det historiska faktum att 
universitetet efter 1809 började interagera med det omgivande samhället på 
ett annat sätt. Tidningspressens genombrott är bara ett exempel.

Allt detta är fråga om en balansgång mellan empiri och teori. Vi måste 
lägga fram fakta, presentera fakulteter och discipliner, tala om hur nya äm-
nen vuxit fram, vilka som varit professorer, hur undervisning och forskning 
konkurrerat med eller kompletterat varandra. Men all denna empiri måste 
systematiseras. Vi kan inte bara stapla fakta på varandra, utan vi måste ge 
dem en teoretisk struktur. Här ligger naturligtvis det svåra men samtidigt 
det mest spännande, att balansera den enorma faktapresentationen mot pro-
blemformuleringar.

Den första struktureringen gäller den kronologiska indelningen. Vi skall 
börja med året 1793, där Annerstedt slutade. Det var första gången studen-
terna gjorde sig bemärkta. Efter Gustaf III:s död hade styret tagits omhand 
av Gustaf Adolph Reuterholm, formellt sett hertig Carls högra hand men i 
praktiken den som enväldigt styrde landet. Han drog in den redan sargade 
tryckfriheten och han förbjöd studenterna att samlas till politiska möten. 
Studenterna svarade med att på nyåret 1793 symboliskt ordna ett begrav-
ningståg till kyrkogården, där de begravde den svenska tryckfriheten. 

Denna del kommer att omfatta tiden fram till 1852. Detta årtal har fått 
stor betydelse, både formellt och praktiskt. Vi fick nya reformer, bland an-
nat om jurisdiktionen och professorernas forskningsansvar. Det var faktiskt 
först nu, 1852, som det klart sades ifrån att professorerna skulle forska i sin 
tjänst. Samtidigt började den första stora expansionen i universitetets histo-
ria. Fram till 1916 ökade antalet studenter, professorer och ämnen med flera 
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hundra procent. Det är denna epok som Carl Frängsmyr skrivit om i de två 
volymer som presenterades den 7 oktober 2010, det vill säga på universite-
tets födelsedag.

Den tredje epoken omfattar tiden 1916 till 2000. Den präglas dels av en 
andra våldsam expansion, dels av en fullständig omstrukturering av univer-
sitetet. Antalet studenter, professorer och läroämnen ökar på nytt på ett sätt 
som måste beskrivas i flera hundra procent. Många ämnen specialiseras och 
splittras upp i mindre enheter, andra slås ihop eller kombineras på nya sätt. 
Man kan ta naturvetenskaperna som exempel. 

Vid sekelskiftet 1900 fanns det ett ämne som hette fysik, och två som 
kallades kemi (organisk och oorganisk) et cetera. Sedan följer en divergering, 

Carl och Tore Frängsmyr inför lanseringen av volymerna Uppsala universitet 
1852–1916 den 7 oktober 2010.
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där ämnena fysik och kemi splittras upp i tio–femton specialiteter och spri-
der ut sig som en solfjäder. Men så småningom kommer en utveckling åt 
andra hållet. Från 1960-talet kan man tala om en konvergering, där den här 
solfjädern viker sig inåt igen. Vi får stora enheter som BMC och Ångström-
laboratoriet, där flera ämnen samarbetar, använder samma apparatur och 
ofta ingår i samma projekt. Samarbetet gäller inte bara ämnen från olika 
fakulteter utan även från olika universitet, i sistnämnda fall universitetet 
och lantbruksuniversitetet. Expansionen är således en sida av saken, om-
struktureringen en annan. 

De sista femtio åren blir besvärliga på ett särskilt sätt. Man kan inte 
följa enskilda personer på samma sätt som hundra år tidigare, just därför 
att de är så många. Dessutom är flera av dem fortfarande verksamma, och 
det är svårt att recensera sina kolleger. För en historiker är det dessutom 
omöjligt att analysera ett händelseförlopp som ännu inte är avslutat; ordet 
samtidshistoria är enligt vår mening en motsägelse i sig. Däremot kan man 
förstås ge översiktliga redogörelser av vad som hänt, visa på viktiga utveck-
lingslinjer. Efter de tre epokerna kommer en volym som vi kanske kan kalla 
”faktahandbok”. Den skall innehålla korta professorsbiografier (nära tusen 
sådana), tabeller och statistik över lärare och studenter, viktigare byggnader 
i bild och text, översiktsartiklar över examina, ekonomi, ceremoniel etc. 
samt bibliografi.

Den andra struktureringen, vid sidan om den kronologiska, gäller per-
spektivet på verksamheten. Alla epokerna som vi behandlar indelas i tre 
delar. ”Universitet och samhälle” utreder förhållandet till överheten, till sta-
ten och kyrkan, hur universitetet har styrts och reformerats. Under rubri-
ken ”Undervisning och forskning” redogörs för kunskapens uppkomst och 
spridning, hur ny kunskap genererats och lärts ut till nya generationer. Den 
tredje avdelningen kallas ”Studenter och nationsliv” och koncentrerar sig på 
studenternas villkor och studiesituation, men också deras fritid och sociala 
liv, där ju särskilt nationerna spelat en viktig roll. 

En blick bakåt – och framåt

Många personer har varit verksamma bakom kulisserna i detta omfattande 
arbete. Idén om en fortsättning på Annerstedt kom först från Torgny Ne-
véus, historiker och akademiintendent; den förvandlades till ett initiativ av 
Stig Strömholm, då universitetets rektor, som raskt ordnade ett startanslag 
från Wallenbergfonden. Av olika skäl kom arbetet inte i gång; det var inte 
hans fel, utan det berodde bland annat på att det var svårt att rekrytera 
lämpliga forskare till projektet. Förvånansvärt nog tycktes många yngre fors-
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kare, som tillfrågades, inte känna sig lockade av projektet. De uppfattade 
arbetet som ett slags företagshistorik, där man formellt gick igenom profes-
sorernas biografier och nya byggnaders tillkomst. Kärnan i verksamheten 
måste ju alltid vara själva kunskapsproduktionen, som borde te sig spän-
nande ur flera olika synvinklar. Dels måste man analysera förutsättningarna 
för kunskapens uppkomst, dels måste man se vilket inflytande denna kun-
skap fick för omvärlden. Ända fram till 1950-talet torde man kunna påstå 
att den fortlöpande diskussionen om intellektualismens villkor framför allt 
fördes vid universiteten. och den diskussionen måste sökas i ett omfattande 
empiriskt material, inte i en debatt om teoretiska modeller. 

Så småningom igångsattes dock en preliminär planeringsfas, där projekt-
ledaren Tore Frängsmyr fick hjälp av Torgny Nevéus och Sven Lundström. 
En nystart fick arbetet genom Strömholms efterträdare Bo Sundqvist, och 
det följdes upp av dennes efterträdare Anders Hallberg, som från början av 
sin rektorstid har visat genuint intresse för universitetets historia. 

Liksom flera andra universitetshistoriker kommer inte heller denna att 
utges i någon strikt kronologisk följd. Första delen (vol. 1) har blivit försenad. 
Andra delen i två volymer (2:1 och 2:2) har alltså nu utkommit. Tredje delen 
i två volymer (3:1 och 3:2) kommer inom ett par år, och fjärde delen i en 
volym (vol. 4). Sammanlagt blir det sålunda fyra delar i sex volymer. Arbe-
tet kräver sin tid men vi kommer att avsluta det inom en betydligt kortare 
period än de fyrtiofem år som Annerstedt använde.





367

Linnéjubileet 2007 
Roland Moberg och Annika Windahl Pontén

Solen skiner från en lätt molnig himmel, det blåser lite – ett ganska typiskt 
väder en majdag i Uppsala. Det är ingen vanlig majdag i Uppsala. Det är den 
23 maj 2007 och klockan är strax före halv elva på förmiddagen. Mängder 
av människor har samlats och väntar. Drygt 200 scouter har bildat häck 
från Gustavianum till universitetshuset. De väntande scouterna hinner få 
en skymt av hedersgästerna när de anländer, stannar till på Domkyrkoplan, 
vinkar och blir fotograferade. kung Carl xVI Gustaf, drottning Silvia och 
kronprinsessan Victoria anländer först, för att något senare kunna ta emot 
kejsar Akihito och kejsarinnan Michiko av Japan vilka nyss har anlänt till 
Uppsala. Uppsala universitets firande av Carl von Linné når en av sina höjd-
punkter. År av förberedelser blir till verklighet.

En (o)vanlig dag på jobbet

Denna onsdag i maj var för ett stort antal människor en dag på jobbet, i 
många avseenden en unik och ovanlig arbetsdag måhända, men ändå med 
ett stort inslag av inarbetade arbetssätt, vana, erfarenhet och rutin. Det finns 
en tradition av att fira Linné, och såväl 1807 som 1907 firades hans födelse. 
År 2007 ville universitetet, med rektor Anders Hallbergs ord från förordet 
till jubileumsboken, fira och ”hugfästa det levande minnet av sin vittberöm-
de alumn”. Högtidsdagens utformning hade inspirerats av tidigare tillfällen, 
men var samtidigt en unik händelse som krävde egna lösningar. Univer-
sitetets akademiintendentur, ledd av akademiintendenten Per Ström, har 
gedigen erfarenhet av att arrangera mottagningar för statschefer och andra 
besök, liksom traditionella akademiska ceremonier som professorsinstalla-
tioner, promotioner eller jubileer. Denna gång var förutsättningarna speci-
ella bland annat eftersom det fanns en nationell Linné2007-organisation och 
universitetets firande ingick som en i en serie nationella högtidsdagar under 
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året. Det innebar omfattande samordning och lång planering tillsammans 
med både den nationella Linné2007-delegationen och den lokala samråds-
grupp som fanns i Uppsala. Många intressen skulle samordnas och jämkas 
gällande allt från grafisk profil till säkerhetsfrågor. Säkerhetskraven var till 
exempel extra hårda med anledning av kejsarparets besök.

Det mediala intresset var rekordstort; i efterhand kunde den totala medie- 
bevakningen under jubileumsveckan i Uppsala rent kvantitativt jämföras 
med bevakningen av större sportevenemang som olympiska spel. För att ge 
media service och för att hantera det stora antalet journalister som förvän-
tades komma rekryterades en mediakoordinator av den lokala samrådsgrup-
pen. Under själva jubileumsveckan fanns ett tillfälligt mediecenter som be-
mannades med personal från nationella jubileumskansliet och från de parter 
som ingick i den lokala samrådsgruppen Linné2007. 

Firandet 23 maj inleddes alltså i domkyrkan. Där nedlade H. M.  Konungen 
först en krans vid Carl von Linnés grav, ärkebiskop Anders Wejryd inled-
de med en välkomsthälsning, det framfördes musik specialkomponerad av 
domkyrkoorganisten olle Johansson och högtidstal hölls av professor Carl-
olof Jacobson. Därefter gick en stor akademisk procession till universitets-
huset och in i aulan. I processionen gick förutom de ”vanliga” deltagarna en 
lång rad inbjudna gäster och företrädare för lokala, nationella och internatio-
nella organisationer. Det var en utmaning att få den stora processionen att 
flyta. Det var viktigt att deltagare i processionen skulle gå i rätt ordning för 
att sedan komma in till rätt platser i aulan, och ett antal marskalkar dirige-
rade alla i rätt riktning.

Det var beräknat att det skulle ta cirka 30 minuter från det att täten läm-
nat kyrkan till att den sista deltagaren kommit ut på Domkyrkoplan. Det 
visade sig ta ännu längre tid, delvis beroende på att kejsarparet tog sig tid 
att stanna och hälsa på bland andra paraderande scouter och några svensk-
japanska åskådare i japanska traditionella dräkter längs processionsvägen. 
Det är mycket ovanligt att kejsaren tar kontakt på det sättet, och många 
menade att det aldrig skulle hända hemma i Japan. Scouterna som parade-
rade i häcken hade väntat länge när kejsarparet och kungafamiljen kom, de 
var trötta och lite uttråkade, men efteråt var nästan varenda en övertygad 
om att ”kejsaren tittade just på mig”!

Inne i aulan vidtog en akademisk högtid där kejsar Akihito installerades 
som hedersmedlem av Uppsala universitet. Andra inslag var högtidsföre-
läsning av professor Tore Frängsmyr och uruppförande av verket Cantus 
Adoratorum av Jan Sandström. Verket hade texter ur Linnés lappländska 
resa och framfördes av kungl. Akademiska kapellet och universitetets kö-
rer under ledning av professor Stefan Parkman. Director musices, professor 
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Biträdande övermarskalken Anna Sjögrens plan av Uppsala domkyrka vid Linnéjubileet 2007, 
med anteckningar angående sittordning och processionsordning.
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Stefan Karpe dirigerade eljest kapellet under högtiden – inte minst under 
den utdragna ingångsprocessionen. Dagen avslutades med en nationell fest-
bankett på Uppsala slott vid vilket den japanske kejsaren höll ett tal och 
utbringade en skål till Linnés minne och ära – även det något närmast unikt.

För alla dem som arbetat med jubileet och på olika sätt stöttat, men 
inte kunde få plats på slottet, arrangerades en fest på Linneanums borg-
gård. Under hela dagen deltog ättlingar till Carl von Linné: de hade en egen 
kransnedläggning i Domkyrkan på eftermiddagen, de närvarade i aulan och 
de deltog i banketten och festen vid Linneanum. Roland Moberg hade ett 
särskilt ansvar som kontaktperson för ättlingarna.

Festligheterna bestod inte bara av firandet 23 maj. Hela Uppsala sjöd av 
aktiviteter under en hel jubileumsvecka. Invigningen av veckan ägde rum i 
Botaniska trädgården. Samtliga lokala huvudarrangörer deltog, musik fram-
fördes av en ensemble ur orphei Drängar och av gruppen Väsen, och förfat-
taren och forskaren Carina Burman invigningstalade från Linneanums trap-
pa. Hon öppnade symboliskt jubileumsveckan genom att slå upp portarna 
till den nyrenoverade Linnésalen där ett besökscentrum och en utställning 
inrättats. Uppsala universitet deltog under veckan med en rad aktiviteter: 
med öppet hus på Uppsala linneanska trädgårdar en dag, med medverkan 
i kunskapsmarknaden på Vaksala torg, med lansering av jubileumsboken 
Låt inte råttor eller mal fördärva. Inte minst ägde vårens promotion rum i 
samband med jubileumsfestligheterna. Till detta tillfälle hade 14 särskilda 
hedersdoktorer till Linnés minne utsetts. Dessa tilldelades den nyinstiftade 
Linnémedaljen i guld vilken överlämnades av H. M. Konungen i aulan den 23 
maj till de då närvarande. Hedersdoktorerna föreläste under följande dagar 
och promoverades tillsammans med jubeldoktorer och unga doktorer den 
26 maj. Bland hedersdoktorerna till Linnés minne finns FN:s förre general-
sekreterare Kofi Annan, Sir David Attenborough, Dame Jane Goodall och 
professor James Watson.

Veckans avslutning var ett gemensamt arrangemang lokalt, men också 
ett särskilt ansvar för universitetet. Den sprakande avslutningen ägde rum 
vid Linneanum. Under söndagens eftermiddag och kväll spelade nationsor-
kestrarna. Trädgården fylldes av storbandsmusik, festivalstämning och dans. 
Som avslutning uppfördes Botan Brass and Fireworks, ett specialkompone-
rat musikstycke för Uppsala University Jazz Orchestra och nationsorkest-
rarna. Musiken var komponerad av Ulf Johansson Werre för att framföras 
tillsammans med fyrverkerier.

Jubileet var dock mycket mer än en rad evenemang under en fantastisk 
vecka i maj, det var ett stort projekt med många delar och aspekter. Projektet 
hade enligt projektplanen fyra målområden: Upprustning av Linnéminnena, 
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Linnéfirandet i Uppsala 23 maj 
2007. Kejsarparet tog sig tid att 
stanna och hälsa på åskådarna.
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Hedersdoktorer till Linnés minne  
vid promotionen den 26 maj 2007

Teologiska fakulteten
• kardinal Walter kasper, Rom

Juridiska fakulteten
• Professor Christian von Bar, universitetet i osnabrück, Tyskland

Medicinska fakulteten
• Professor James Watson, New York, USA, Nobelpristagare i 

fysiologi eller medicin 1962
• Professor Robert A. Weinberg, Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), USA

Farmaceutiska fakulteten
• Professor Bengt Samuelsson, Stockholm, tidigare professor vid 

karolinska Institutet, tidigare ordförande i Nobelstiftelsen, 
Nobelpristagare i fysiologi eller medicin 1982

Historisk-filosofiska fakulteten
• Dr Lisbet Rausing, London, vetenskapshistoriker

Språkvetenskapliga fakulteten
• Professor Noam Chomsky, Massachusetts Institute of Technology 

(MIT), USA

Samhällsvetenskapliga fakulteten
• Dr Kofi Annan, FN:s generalsekreterare 1996–2006, mottagare av 

Nobels fredspris 2001
• Professor Elinor ostrom, Indiana University, USA, senare 

mottagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till 
Alfred Nobels minne 2009

Utbildningsvetenskapliga fakulteten
• Professor Douglas Roberts, tidigare professor vid University of 

Calgary, kanada
• Professor Gaalen Erickson, University of British Colombia, kanada

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
• Sir David Attenborough, zoolog, författare och producent
• Dame Jane Goodall, etolog, primatolog och antropolog
• Professor Michel Mayor, universitetet i Genève
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Vetenskapsmannen Linné, Festligt firande och Ökat intresse för naturveten-
skap, vetenskap och bildning. Syftet var ”att föra fram Linnés betydelse i 
Uppsala, Sverige och världen, att medverka till en upprustning av Uppsalas 
Linnéminnen samt att genomföra ett antal evenemang och festligheter”.

”En hoppets fest för vetenskapens odling”

Så uttryckte sig Erik Gustaf Geijer 1829 när Johan Niclas Byströms Linné-
staty avtäcktes.

Ansatsen i 2007 års tappning var att inte bara att skapa ett bakåtblickande 
firande, utan att ta fasta på den samtida vetenskapen för att sikta framåt. Ett 
syfte med 2007 års firande var att generera intresse för vetenskap, att sprida 
och förmedla kunskap i linneansk anda i bred mening. En viktig målgrupp 

Hedersdoktorer till Linnés minne vid promotionen den 26 maj 2007. Stående från 
vänster Douglas Roberts, Christian von Bar, Gaalen Erickson, Walter Kasper, David 
Attenborough, Robert Weinberg, James Watson. Sittande från vänster Jane Goodall, 
Michel Mayor, Kofi Annan, rektor Anders Hallberg, Elinor Ostrom, Bengt Samuelsson, 
Lisbet Rausing. Noam Chomsky promoverades absens.
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var barn och unga. Här var universitetet, av naturliga skäl, mycket aktivt. 
Det märktes inte minst i det stora intresset för att arrangera konferenser och 
symposier i Uppsala under året. Hela 27 vetenskapliga möten ansökte om 
att få använda Linné2007-logotypen. Bland dem fanns ett samarrangemang 
mellan Uppsala universitet och The Linnean Society of London, symposiet 
Unlocking the Past, som ägde rum både i London och i Uppsala. Ett särskilt 
konferenskalendarium för Linné2007-konferenser fanns och Akademikon-
ferens hade huvudansvar för det.

Universitetets forskare medverkade i en rad sammanhang: som förelä-
sare, skribenter, experter, guider, i aktiviteter riktade mot skolor, på museer, 
mässor, föreställningar, i media och så vidare. Ett exempel är att dokto-
rander från olika institutioner fungerade som guider när den nationella ut-
ställningen kaos von Linné fanns på Upplandsmuseet. Universitetets egna 
museer hade också omfattande verksamhet inom ramen för jubileet. Mu-
seum Gustavianum visade till exempel prins Carl Philips fotografier från 
Botaniska trädgården i utställningen En glimt av paradiset. Evolutionsmuseet 

Den sprakande avslutningen av Uppsalas Linnévecka ägde rum vid Linneanum, med 
storbandsmusik, festivalstämning och dans.
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hade utställningen Om naturens ordning, och Carolina Rediviva visade Från 
stubbotan rot till anseligt träd. 

Uppsala linneanska trädgårdar utgjorde på många sätt ett nav i jubileet, 
inte minst eftersom Linnéträdgården, Linneanum och Linnés Hammarby 
alla ingår i enheten. Det satsades stort på att rusta anläggningarna för att ta 
emot det ökade antal besökare som jubileet förväntades innebära. På Linnés 
Hammarby uppfördes, på den plats där stallet stått, en byggnad som in-
rymde entré, butik och café. I västra flygeln skapades en ny utställning som 
presenterar familjen von Linné och deras liv på Hammarby. Detta möjlig-
gjordes genom generöst tillmötesgående från universitetets hedersmedlem 
Anders Wall. I Linnéträdgården planerades en byggnad som på grund av 

Uppsala universitet överlämnade ett exemplar av växten Teucrium virginicum L., 
på japanska ”Odoriko so”, ur Thunbergsamlingarna. Blomman plockades av Linné-
lärjungen Carl Peter Thunberg ”nära Nagasaki i bergen, nära diken” under hans 
vistelse i Japan 1775.
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en överklagandeprocess inte hann uppföras, men i stället kom en temporär 
glasbyggnad på plats för att ta emot besökare och inrymma butik. Besöks-
antalet kom att överträffa allas förväntningar; Linnéträdgården och Linnés 
Hammarby hade tillsammans drygt 87 000 besökare. Anslående är också 
att antalet visningar i det ordinarie programmet ökade från 9 år 2006 till 
1 300, bokade grupper ej inräknade. Även visningsverksamheten hade som 
mål att vara populärvetenskaplig till sin karaktär, och var därför en del av 
jubileets ansats att sprida kunskap och vetenskap. En sådan funktion hade 
också det lokala besökscenter som var inrymt i Linneanum. Här presen-
terades olika forskningsprojekt och forskargrupper på skärmar under hela 
sommarsäsongen.

Linné2007 deltog i mässan Bok&Bibliotek i Göteborg. Där presenterades 
jubileumsboken och flera forskare bidrog med föreläsningar på Forskartor-
get. även vid den gemensamma lokala montern ägde en rad föreläsningar 
rum. Ett dagligt inslag var presentation av Linné on line. Det är en nät-resurs 
som presenterar fakta och information om Linné och hans verksamhet, 
främst riktad mot skolor. Jubileet var ett tillfälle att uppdatera och kom-
plettera Linné on line och att översätta mer till engelska. Sidorna har mycket 
god besöksstatistik och förekommer ofta som länk på andra Linnérelaterade 
hemsidor. 

”Låt inte råttor eller mal fördärva”

Carl von Linné skrev ned en rad instruktioner som var tänkta som hjälp till 
hans änka och familj efter hans död. Detaljerat talar han om hur olika delar 
av hans samlingar bör hanteras: vad bör säljas, för hur mycket, vem ska få vad 
och så vidare. När det gäller naturaliesamlingen skriver han: ”Låt inte råttor 
eller mal fördärva, låt intet naturkunniga snilla en enda ört [...]” Efter Linné 
den yngres död behövde ändå Sara Elisabeth von Linné sälja en stor del av 
samlingen, och som bekant hamnade det hela i London hos James Edward 
Smith för att sedan bilda grunden till Linnean Societys samlingar. Trots 
detta finns omfattande samlingar efter Linné och hans familj kvar i Sve-
rige, varav mycket finns i Uppsala och inom Uppsala universitet. Det finns 
således möbler, husgeråd, konstverk och textilier på Linnés Hammarby/
konstsamlingarna, brev, böcker och manuskript på Uppsala universitetsbib-
liotek och naturalier på Evolutionsmuseet. En viktig del av jubileet var att gå 
igenom samlingar, identifiera behov och sätta in åtgärder som konservering 
eller katalogisering. även om sådant sker kontinuerligt är ett jubileum ett 
utmärkt tillfälle att göra extra insatser, och det är ett arbete vars resultat 
består långt efter det att festen slutat.
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Papperskonservator Peder Werner 
med de kinesiska nyårsbilderna 
som finns på Linnés Hammarby.
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Samlingarna på Linnés Hammarby inventerades ungefär samtidigt som 
jubileumsplaneringen startade. Tillsammans med universitetsantikvarien 
kunde Linné2007-projektet prioritera åtgärder som behövde sättas in. Inför 
jubileet konserverades bland annat en stor samling bestående av tryckta 
Linné-porträtt. även annan konst på papper behandlades av konservator, 
till exempel teckningen av tvättbjörnen Siupp.

Säkerheten på Linnés Hammarby förbättrades också på olika sätt, bland 
annat tilläts besökare inte längre gå runt i huvudbyggnaden på egen hand 
utan endast med guide. På Carolina Rediviva finns en större samling böcker 
som vid ett tillfälle skickats tillbaka till Sverige från Linnean Society. Denna 
samling var i stort behov av genomgång, modern katalogisering och kon-
servering. Genom samverkan mellan biblioteket och Linné2007-projektet 
kunde de 377 volymerna och 66 obundna häftena få denna välbehövliga 
genomgång. Detta är ett mycket gott exempel på att ett jubileum kan vara 
mer än en fest för stunden. Tack vare att materialet katalogiserats och kon-
serverats får det ett ”längre liv”, det kan lättare hanteras och ställas ut och 
det blir mer tillgängligt för intresserade forskare. 

Bakom kulisserna

Linné2007 var en publik angelägenhet. Ett syfte var att synas utåt, att föra 
fram vetenskap och forskning och att ordna en fest. Utfallet av mediebe-
vakningen visar också att synligheten var stor. Det mesta av arbetet med 
jubileet syntes ändå inte, det lades ner åratal i förväg, långt innan medias sö-
karljus riktades mot kungligheter och kejsare. Ett stort antal personer bidrog 
till att genomföra jubileet, och även om några namn förekommer i denna 
text är det långt ifrån alla. Vi vågar säga att jubileet påverkade de flesta av 
universitetets medarbetare på något sätt, mer eller mindre. Vi kan heller 
inte nog understryka hur viktiga allas insatser var; ett evenemang av den här 
storleken kan bara bli verklighet när allas insatser samverkar på det sätt som 
nu skedde. Det är svårt att exakt ange något datum när planeringen för jubi-
leet inleddes, men det fanns utkast till projektplaner daterade 1999. Det var 
Botaniska trädgården som tidigt insåg att det kommande jubileet behövde 
sättas igång, och de första projektplanerna skrevs av forskningsinformatö-
ren karin Martinsson. En kommitté för jubileet tillsattes av universitets-
ledningen och tidigt på hösten 2001 inleddes arbetet med att rekrytera en 
projektledare. Annika Windahl Pontén anställdes och började arbeta i bör-
jan av 2002. Till en början var nog tanken att projektet främst skulle bestå 
av kommittén (som senare blev ledningsgruppen) och projektledaren, med 
stöd av Botaniska trädgården och Linnéminnena (senare Uppsala Linnean-
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ska trädgårdar), där projektet placerades. Ingen kunde förutse hur projektet 
och jubileet skulle växa, och vilka proportioner det skulle anta. Det skulle 
visa sig att det behövdes ett projektkansli för att få arbetet att fungera. För-
utom projektledaren rekryterades Roland Moberg som projektkoordinator 
2004 och Anna Sjögren som biträdande projektledare 2006.

Tidigt etablerades en intern organisation med åtta utskott. Tanken var 
att projektet behövde stöd inom en rad områden, men bara i några fall fanns 
existerande organisationsenheter där det stödet kunde hämtas. För att fylla 
denna funktion skapades tematiska utskott. De hade en rådgivande funk-
tion gentemot projektledningen. Till projektkansliet knöts en projektgrupp 
som i genomförandefasen av projektet hade regelbundna möten. I gruppen 
fanns representanter för Uppsala Linneanska trädgårdar, Linné on Line, Lin-
neanum-utställningen med flera. Till projektgruppen kunde olika personer 
inbjudas beroende på vad som pågick, till exempel togs vårdprogram för 

Presskonferens med representanter för de lokala intressenterna i Uppsalas Linné-
firande. Från vänster: Kommunfullmäktiges ordförande i Uppsala Lars Bäcklund, 
Linnésällskapets ordförande Carl-Olof Jacobson, landshövding Anders Björck, SLU:s 
rektor Lisa Sennerby Forsse och Uppsala universitets rektor Anders Hallberg.
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Linnéträdgården och trädgården på Linnés Hammarby fram, och författarna 
till dessa deltog periodvis i gruppens möten. Projektgruppen hanterade alla 
löpande frågor kring programverksamhet, utställningsproduktion, produk-
tion av informationsmaterial, trycksaker, webbsidan för jubileet, produktion 
av minnesföremål, deltagande på mässor, och mycket annat. Till detta kom 
omfattande kontakter med lokala, nationella och internationella parter som 
arbetade med Linné2007.

Projektet hade en ledningsgrupp med representanter också för flera ex-
terna organisationer: Uppsala kommun, Länsstyrelsen, Sveriges lantbruks-
universitet, Svenska Linnésällskapet, kungl. Vetenskapsakademien och 
Svenska Läkaresällskapet var representerade. Ledningsgruppens ordförande 
var rektor, först Bo Sundqvist och sedan Anders Hallberg. Utmärkande för 

Hundratals skolbarn planterade tusentals lökar i Slottsbacken under 2006. Nästa 
vår stod krokusarna i full blom, lagom till Linnéfirandet.
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jubileets genomförande var att det ofta uppstod behov av snabba och spe-
ciella lösningar på problem, och ju närmare 23 maj 2007 vi kom desto mer 
behövdes universitetsledningens och rektors insatser aktivt. Under våren 
2007 träffades projektledningen och universitetsledningen regelbundet. För 
att ytterligare stärka kontakten mellan ledningsgruppen och projektet utsåg 
rektor universitetsrådet Mats ola ottosson att vara särskild kontaktperson 
under jubileets mest intensiva fas.

Projektet samverkade, som nämnts, med en rad olika aktörer lokalt, na-
tionellt och internationellt. Att en omfattande samverkan kom igång och 
fungerade måste nog också beskrivas som en av nycklarna till att jubileet 
blev framgångsrikt. Nationellt var Uppsala universitet en av de tyngsta ak-
törerna; vi hade en stor intern organisation, budgetmässigt var vi större än 
de flesta och vi fungerade inte sällan som en kompetensbank för andra. 
också om man räknar antalet genomförda evenemang tillhör vi de mest 
aktiva arrangörerna. Den lokala organisationen i Uppsala fick sin form med 
utgångspunkt i vad som bestämdes vid ett lokalt möte som projektledaren 
bjöd in till i april 2003. Via några mellanformer etablerades sedan den lokala 
samrådsgruppen Linné2007, som utsågs formellt av Uppsala kommun och 
Uppsala universitet gemensamt. Gruppen hittade en effektiv arbetsform 
utan att egentligen ha särskilt stora formella befogenheter eller egen bud-
get. Ett antal arbetsgrupper med olika specifika uppgifter inrättades under 
samrådsgruppen, till exempel för marknadsföring, webb och media. I lo-
kala samrådsgruppen ingick representanter för Uppsala kommun, Uppsala 
universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Länsstyrelsen och Svenska Lin-
nésällskapet. Uppsala Tourism var aldrig en formell del av gruppen, men 
fick ofta uppdrag att utföra olika satsningar och blev en viktig samverkans-
part. Genom det lokala samarbetet kunde programverksamhet koordineras 
och mediearbetet effektiviseras och det gick därigenom att genomföra sats-
ningar på marknadsföring, evenemang och festligheter. Den lokala gruppen 
ansvarade för att en kommunikationscentral för arrangörer upprättades un-
der den intensiva majveckan. Där fanns jourfunktion dygnet runt, men allt 
avlöpte så väl att bemanningen kunde dras ner och den avvecklades i förtid. 
Ett annat exempel på ett gemensamt arrangemang var den lökplantering 
som ägde rum i Slottsbacken 2006 då hundratals skolbarn planterade tusen-
tals krokuslökar. De handleddes och fick information om Linné av personal 
från alla samrådsgruppens parter. I efterhand har många pekat på det fram-
gångsrika lokala samarbetet som ett av de allra bästa och mest bestående 
inslagen under jubileet.

Nationellt fanns en av riksdagen utsedd delegation som utsågs i septem-
ber 2005 och leddes av landshövding Anders Björck. I gruppen represente-
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rades Uppsala universitet av rektor, vid behov ersatt av Roland Moberg. Na-
tionella kansliet arbetade genom regionala samordnare, och i Uppsala fanns 
två sådana, Mariette Manktelow (Uppsala kommun) och Annika Windahl 
Pontén. Regionala samordnare hanterade bland annat alla ansökningar om 
att få använda jubileumslogotypen. I övrigt fanns ett antal nationella äm-
nesbaserade nätverk. Representanter för universitetet deltog i samtliga nät-
verk, och nätverket för musik, dans och teater hade Annika Windahl Pontén 
som nationell samordnare. En huvudfråga i samverkan med den nationella 
delegationen och kansliet var genomförandet av de nationella festdagarna. 
Uppsala universitets erfarenhet av stora ceremonier var en viktig faktor, 
och akademiintendenten Per Ström anlitades för att utforma delar av andra 
Linnéhögtidsdagar än den i Uppsala, till exempel den nationella invigningen 
i Växjö Karldagen den 28 januari 2007.

Att den kompetens som finns vid universitetet var efterfrågad i många 
sammanhang märktes inte minst i mångas e-postlådor inför och under 
2007. Projektet fick en mängd frågor om Linnélitteratur, om forskare som 
kunde medverka i olika sammanhang, om linneanska växter, om fakta gäl-
lande Linné och hans vetenskap och om möjligheterna för media att göra 
intervjuer rörande Linné – listan kan göras lång. Frågeställarna var allt från 
skolelever från olika länder till ansvariga för Linné2007-satsningar runt om i 
landet. Några enstaka exempel ur projektledarens inkorg kommer här: Vad 
vet du om Linné som barn? Vet du vilken som var Linnés favoritblomma 
och djur? Vad tycker du om Linné? Hur hamnade alla Linnés verk i London? 
Har du använt en flora någon gång? Hur många blommor och djur tror du 
Linné namngivit? Dessa frågor ställdes av Hanna och Amanda i Östervåla 
skola som skulle göra en tidning om Linné. Vi lyckades nog hjälpa alla som 
ville ha svar på något sätt, men för att lättare kunna förmedla direktkontakt 
mellan forskare vid universitetet och frågande skapade vi en resursbank 
på hemsidan. Resursbanken hade även en avdelning för musik där samtliga 
universitetets orkestrar, ensembler och körer fanns med. 

Famam extendere factis1

Har vi förbättrat vårt rykte genom de olika inslagen i Linnéjubileet? Hur 
vet man att man lyckats med att framgångsrikt genomföra ett jubileum? 
Det är vi egentligen fel personer att svara på. ändå vill vi ge några bilder av 
hur vi upplevde att det gick. Visst fanns det inslag som aldrig realiserades, 

1 Rubriken är en sentens från Vergilius’ Aeneiden (tionde boken, vers 468) som 
Linné använde. I översättning lyder den: att öka sitt rykte genom gärningar.
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och arbetet kunde drabbas av förseningar och komplikationer. Den domi-
nerande känslan är ändå att jubileet var något mycket positivt; ofta blev 
vi kontaktade av personer som hade idéer, förslag, tankar och åsikter. Det 
finns en enorm uppfinningsrikedom när det gäller hur man bör fira Linné 
och i de allra flesta fall handlade det om positiva tankar och idéer, även om 
en och annan förstås hade kritiska synpunkter. Förankringen var bred, det 
kom idéer från alla håll både inom och utom universitetet. Det är en glädje 
och en förmån att få arbeta med något som så många verkar ha en personlig 
relation till. 

Vi upplevde genomgående ett mycket stort stöd för projektet och jubi-
leet internt. Det var aldrig svårt att bemanna utskott eller få stöd och hjälp. 
Ledningsgruppen underlättade projektets genomförande, och inte minst gav 
universitetsledningen och rektor projektet ett aktivt stöd under hela arbe-
tet. Otaliga problem av skiftande slag fick effektiva lösningar, Uppsala uni-

Det japanska kejsarparet och det svenska kungaparet tillsammans med kronprinses-
san Victoria flankerade av landshövding Anders Björck och Uppsala universitets 
rektor Anders Hallberg vid Linnéfesten i aulan 23 maj 2007.
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versitet representerades externt av rektor vid alla viktiga jubileumstillfällen 
och intresset för verksamheten i projektet var påtagligt.

och visst känns det som en framgång när man märker hur viktigt det i 
omvärlden anses vara att man stått som värd för det japanska kejsarparet, 
något som inte minst rektor och universitetsledningen fick erfara när de 
besökte Japan kort efter jubileet. Eller när man ser hur professionellt det nu 
för femte året går att ta emot de tusentals besökare som varje år kommer 
till Linnéträdgården och Linnés Hammarby. Eller när det fortfarande flera 
år efter jubileet kommer positiva utlåtanden om hur viktigt det lokala Lin-
nésamarbetet är.

Fast egentligen kanske vi ska vänta med att säga om vi uppnått ett av ju-
bileets viktigaste syften, att väcka nyfikenhet och intresse för vetenskap hos 
barn och unga. Om 20–30 år vet vi kanske om vi nådde det målet. Låt oss 
hoppas att några av de scouter som den 23 maj gjorde honnör för kejsarpar, 
kungligheter och rektorer väljer att satsa på forskning, och låt oss hoppas att 
en av anledningarna till karriärvalet var det inspirerande, kreativa och roliga 
Linnéjubileet 2007.
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Tosca och Otello i Uppsala 
Stefan Karpe

I en opera finns alltid för mig två komponenter som uttrycks simultant, 
nämligen dramat och musiken. Dessa båda förmedlar ofta samma känsla, så-
som längtan, glädje eller svartsjuka. Det dramatiska skeendet på scenen be-
ledsagas då av orkestern som i sitt ackompanjemang betonar samma känsla 
som sångarna. Men det intressantaste med opera är, enligt min mening, när 
uttrycksformen är tvetydig. Om en tenor – som så ofta – sjunger ”Jag älskar 
dig” till sopranen kan det vara så att han inte alls älskar henne utan bara 
leker med hennes känslor. opera kan då konstnärligt gestalta detta med 
att låta orkestern ackompanjera sångaren med musikaliska uttryck som gör 
att publiken förstår att tenoren inte är ärlig i sin ohämmade kärleksförkla-
ring. orkesterns klang, dynamik och stämföring gör publiken medveten om 
denna ironi, medan sopranen är lyckligt omedveten om den (än så länge!). 
Opera kan på så sätt ofta skapa en rik flora av motstridiga känslor som ut-
trycks simultant.

opera kan också uttrycka ”tystnad” på scenen, som i Tosca när Cavara-
dossi vill skriva ett sista brev till sin älskade innan han ska avrättas. I tystnad 
försöker han skriva sitt avskedsbrev till Tosca, men samtidigt hör man or-
kesterns cellostämma spela en variant av det tema som vi redan från första 
akten förknippar med deras kärlek. När en ensam klarinett sedan tar över 
med en bitterljuv melodi brister Cavaradossi ut i en underskön aria om hur 
mycket han älskar livet – Sången till livet. Detta är ett exempel på opera i 
dess mest raffinerade form. Ingen annan konstform kan förmedla ett drama-
tisk skeende på ett sådant sätt.

I dag framförs opera mestadels av professionella sångare och musiker 
och nästan enbart i byggnader skapade för sitt specifika ändamål. På scenen 
i ett operahus konstrueras fiktiva miljöer, illusioner av platser där operan ut-
spelar sig.  Min idé till universitetets Tosca-föreställning var att spela opera 
i befintlig Uppsalamiljö och i stället för att skapa en illusion av en lokal 
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flytta artister och publik in i existerande miljöer, vilka överensstämmer 
med scenanvisningarna i partituret.

Librettot till Giacomo Puccinis opera Tosca bygger på ett drama i natu-
ralistisk stil av den franske pjäsförfattaren Victorien Sardou. operans tre 
akter utspelas i befintliga, historiska byggnader i Rom – första akten i ba-
rockkyrkan Sant’ Andrea della Valle, den andra i Palazzo Farnese (i dag fran-
ska ambassaden) och den tredje på Castel Sant’ Angelo. I vår Uppsalaversion 
av Tosca blev domkyrkan och slottet naturliga scener för akt 1 respektive 
akt 3. Däremot fann vi ingen lokal som man direkt kan associera till Palazzo 
Farnese. Universitetsaulan blev vår lösning.

Ett nog så galet projekt kan det tyckas! Det skulle i praktiken innebära 
att över tusen personer, artister och publik, först befinner sig i en lokal – 
domkyrkan – sedan i första pausen förflyttar sig till universitetsaulan och 
för tredje akten vandrar upp till rikssalen i slottet. Till lycka för projektet 
var dåvarande vicerektor professor Ulf Pettersson, som är en stor operaäls-
kare, samt rektorsrådet för universitetets kultur och traditioner professor 
Lars Burman de första som fick ta del av min operaidé. Bägge blev entusias-
tiska och såg möjligheter och fördelar med projektet i stället för alla pro-
blem – som sannerligen var många. De förde vidare mitt förslag till rector 
magnificus Anders Hallberg och prorektor Kerstin Sahlin, vilka godkände 
idén och gav projektet en ekonomisk garanti. Vi vill varmt tacka dem för att 
de därmed möjliggjorde denna äventyrliga satsning.

Med Tosca ville Uppsala universitet skapa en operaföreställning där de 
medverkande i projektet skulle vara en blandning av professionella och ama-
törer.  Syftet var att skapa ett kreativt och stimulerande samarbete, som 
förhoppningsvis skulle leda till nya infallsvinklar på hur man kan förhålla sig 
till konstformen opera. Men projektet var framför allt ämnat för studenter 
och anställda vid Uppsala universitet, som sjunger och musicerar ideellt och 
som har ett brinnande musikintresse. De fick nu chansen att vara med om 
att skapa ett drama.

För en så logistiskt komplicerad föreställning med en blandning av pro-
fessionella och amatörer var det viktigt att finna en regissör som kunde 
handskas med alla svårigheter och förstå projektets möjligheter. Wilhelm 
Carlsson antog utmaningen och med sitt stora kunnande och sin entusiasm 
bidrog han starkt till föreställningens framgång. Vi hade även turen att de 
unga operasångarna Emma Vetter, Michael Weinius och Fredrik Zetter-
ström antog utmaningen att studera in de tre ledande – och mycket krä-
vande – rollerna i operan, som de här gestaltade för första gången. I övriga 
solistroller medverkade lokalt baserade sångare. Till föreställningens kör 
sökte sig sångare från flera olika körer verksamma i Uppsala.
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Uppsala universitets symfoniorkester, kungliga Akademiska kapellet, 
var för mig i min egenskap av konstnärlig ledare för orkestern den vikti-
gaste komponenten i operaprojektet. Det ursprungliga syftet med ensem-
blens verksamhet var att med musik förgylla universitetets begivenheter 
såsom promotioner och professorsinstallationer. Med denna verksamhet, 
som sträcker sig tillbaka till 1627, har universitetet genom seklerna utvecklat 
ett rikt musikliv där även körer som Allmänna Sången, orphei Drängar, 
La Capella och Uppsala Akademiska kammarkör medverkat till att berika 
Uppsalas musikliv. kapellet består företrädesvis av studenter vid universite-
tet som studerar andra ämnen än musik men har det aktiva trakterandet av 
ett orkesterinstrument som ett starkt intresse. kapellet spelar företrädesvis 
musik avsedd för konsertestraden. Möjligheten att i och med Toscaprojektet 
få medverka i en operaföreställning blev en stor upplevelse för kapellets stu-
denter. När kapellisterna avslutar sina studier i Uppsala och flyttar till andra 
orter tar de förhoppningsvis med sig dessa musikdramatiska erfarenheter till 
sina framtida arbetsplatser.

Scen ur första akten i Puccinis Tosca med Fredrik Zetterström (Scarpia) och Emma 
Vetter (Tosca) i Uppsala domkyrka.
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Vi ville med Toscaprojektet försöka skapa en så naturalistisk föreställ-
ning som möjligt. I partituret föreskriver Puccini att det ska förekomma 
kanonskott i första akten. Vanligtvis är de inspelade på band (eftersom lad-
dade kanoner inte är så populära i operahus). I Uppsala är kanoner där-
emot ett relativt vanligt förekommande inslag i stadsbilden, främst då vid 
promotioner. Vi lyckades därför få kontakt med en kanonjär som var villig 
att placera sina kanoner framför domkyrkan. även kyrkklockor föreskrivs i 
partituret och här använde vi oss då självklart av domkyrkans. Det är värt 
att påpeka att fäblessen för det naturalistiska, ”verismo” som denna stil i 
italiensk opera kallas, även fanns hos Puccini när han komponerade musi-
ken. Puccini, som kom från Toscana, åkte ofta ner till Rom under kompo-
nerandet för att få intryck och inspiration. Så är exempelvis klockorna som 
noterats i partituret till akt 1 identiskt återgivna i samma tonhöjd som Sant’ 
Andrea della Valles kyrkklockor.

Under repetitionsarbetet med Tosca, som pågick under maj och juni 
2008, var det strålande väder med klarblå himmel så gott som varje dag. 
Vi i ensemblen myntade då uttrycket ”Toscaväder”, vilket blivit ett gängse 
uttryck när vi möts vid repetitioner och i andra sammanhang. Men när väl 
föreställningarna började, slog vädret om och ett våldsamt oväder bröt ut. 
Under den första föreställningen förstärktes dramatiken med blixtar och 
dunder mest hela tiden. En blixt slog ned i domkyrkan mitt under första 
akten och alla monitorer, som användes för kommunikationen mellan med-
verkande och mig som dirigent, blev svarta en kort stund. Jag såg det som ett 
tecken på att högre makter också ville medverka i vårt projekt.

Att vår Toscaföreställning skulle väcka sådan uppmärksamhet kom som 
en total överraskning för alla inblandade. Alla biljetter såldes slut på mind-
re än tio minuter, vilket skapade en stunds totalt kaos på biljettkontoren. 
I medierna uppmärksammades föreställningen stort både inom och utom 
vårt land (se illustrationen från världens största tidskrift för klassisk musik, 
BBC Music Magazine). Även Fondazione Puccini i Italien uppmärksammade 
oss med att tilldela vår föreställning årets internationella Puccinipris, Pre-
mio Puccini Internazionale. Det är en utmärkelse som enbart en svensk har 
fått tidigare, nämligen hovsångerskan Birgit Nilsson, som tilldelades detta 
pris 1985.

Universitetsaulan, som var något av en nödlösning för andra aktens Palaz-
zo Farnese i Tosca, visade sig vara en fantastisk lokal för dramatiskt ageran-
de. Eftersom vi tog bort publikstolarna nere på parkett – ”gropen” i folkmun 
– skapades där ett utrymme för sångarna att agera, med orkestern bakom sig 
uppe på aulans egentliga scen. Det blev en fysisk närhet till dramat som en 
operapublik sällan får uppleva.
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Efter succén med Tosca uppstod diskussioner om vilken opera vi skulle 
framföra härnäst vid Uppsala universitet. Regissören Wilhelm Carlsson och 
jag åkte runt i Uppsala och tittade på potentiella lokaler och stadsmiljöer, 
allt från Uppsala högar (pyramiderna i Aida) till Fyrisån (Rhenguldet). Hur 
vi än vände och vred på våra förslag föll det sig inte naturligt att förlägga en 
ny operaföreställning till olika platser i Uppsala. Vi inriktade oss i stället 
på att framföra föreställningen enbart i aulan och på att hitta en opera med 
huvudroller som skulle passa rösterna hos de tre fantastiska sångstjärnorna 
från Tosca. Giuseppe Verdis otello kom då upp som förslag och blev sedan 
verklighet. Den operan är trots att den av många anses som Verdis mäster-
verk relativt sällan spelad. Den främsta anledningen härtill är att titelrollen 
är en av det mest krävande en tenor kan ge sig på. Men alla i styrgruppen var 
överens om att Michael Weinius skulle passa mycket bra i det partiet. Till 
vår glädje accepterade han erbjudandet och likaså tackade Emma Vetter och 
Fredrik Zetterström ja till rollerna som Desdemona respektive Jago.

otello innehåller stora körpartier och till det nya operaprojektet bilda-
des en ny kör, Uppsala universitets operakör, vars medlemmar företrädesvis 
kommer från olika körer i Uppsala. De båda kormästarna Erik Hellerstedt 
och Bo Wannerfors gjorde en heroisk insats genom att skapa en homogen 
vokalensemble under relativt kort tid och att få körsångarna att agera dra-
matiskt, sjunga på italienska och dessutom utantill!

Ur BBC Music Magazines aprilnummer 2008 (teckning av Jonty Clark). 
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otello kom att bli en ännu bättre föreställning än Tosca. Aulan bidrog 
starkt till en förtätad stämning. Det fanns dessutom en oförutsedd gemen-
sam nämnare mellan aulan och otello, nämligen den att aulan invigdes sam-
ma år – 1887 – som Verdis opera uruppfördes på La Scala i Milano.

Uppsala universitets uppsättningar av Tosca och otello är ett bevis för 
att det är möjligt att framföra opera på hög nivå även utanför operahusen 
och att i det sammanhanget skapa intressanta och utvecklande impulser 
mellan professionella musiker och amatörer. Vi som har varit med och ge-
nomfört dessa operaprojekt hoppas att de också ska inspirera till framtida 
operasatsningar arrangerade av institutioner som, i likhet med Uppsala uni-
versitet, kanske inte i första hand förknippas med konstnärlig verksamhet. 
Kulturupplevelser – genom musik, konst, litteratur – är inte beroende av tid 
och rum, men de fysiska miljöerna kan utveckla och tillföra ytterligare di-
mensioner. Det, om något, har Uppsalauppsättningarna av Tosca och otello 
bevisat.

Scen ur första akten i Verdis Otello med Michael Weinius (Otello) och Emma Vetter 
(Desdemona) i Uppsala universitets aula. 



391
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Hendrik Mäkeler

Uppsala universitets myntkabinett återinvigdes den 3 juni 2008. Detta sked-
de under högtidliga former i närvaro av rektor Anders Hallberg efter många 
års enträget arbete med säkerheten och samlingarna. Denne har, så som de 
tidigare rektorerna för Uppsala universitet, aktivt stött arbetet med Mynt-
kabinettet.

Harald Nilsson, som var föreståndare för Myntkabinettet mellan 1992 
och 2008, hade redan i mitten av 1990-talet börjat planera för en ny mynt-
utställning. Innan dessa planer kunde förverkligas, var det dock nödvändigt 
att höja säkerheten kraftigt och att skapa ett utrymme där mynten kunde 
förvaras väl skyddade mot både stöld och klimatpåverkan. På så sätt tillkom 
Myntkabinettets luftrenade och klimatanpassade valv i Universitetshuset. 
Tack vare en donation på 1,5 miljoner kronor från Sparbanksstiftelsen Up-
land blev det sedan under hösten 2007 möjligt att skapa den sedan länge 
eftertraktade nya utställningen. Utställningsarkitekt (Carola Bratt, Tempera 
arkitekter) engagerades och nya säkerhetsmontrar upphandlades, och bara 
några månader senare blev det nya lilla museet klart. Vi har således både 
Uppsala universitet och Sparbanksstiftelsen Upland att tacka för att Mynt-
kabinettet är uppstiget som fågel Fenix ur askan igen.

En fördel med myntmuseet är att alla utställda föremål även är publice-
rade på Myntkabinettets hemsida. Således är det möjligt att leta fram ytter-
ligare information om exponaten, att förstora upp bilder på datorskärmen 
– och den kritiske betraktaren kan även studera ”medaljens baksida”. På så 
sätt ger webbdatabasen till och med ett mervärde gentemot verkligheten. 
Eftersom många exemplar som visas är unika, eller så sällsynta att Myntka-
binettet äger endast ett exemplar, går det nämligen bara att visa en myntsida 
i utställningen.

Men vad är allt detta bra för, till vad exakt behöver man ett myntkabi-
nett på universitetet och hur får en mynt- och medaljvårdare dagen att gå? 
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Detta är inte helt ovanliga frågor som i olika varianter brukar riktas till en 
numismatiker. Alternativ kan vara: Hur bär ni er åt när ni ska damma av 
och putsa mynten? Vad gör ni med alla femöringar som ni har samlat på? 
Som sig bör för historiker och vetenskapsmän kommer svaren att gå långt 
tillbaka i tiden och vara någorlunda komplexa. När en av våra företrädare, 
Carl Säve, år 1873 ställdes inför samma problem, nämligen att i detta fall för 
konsistoriet förklara vad han egentligen höll på med, började han skriva på 

Arkitektens modell inför planeringen av den nya utställningen.
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följande sätt:1 ”Då Consistorium Academicum och dess Herrar Ledamöter 
väl ursäktligt nog i allmänhet hafva föreställningen, att det just icke är så 
mycket att göra vid Universitetets Mynt- och Fornsaks-samlingar […].”

Sedan insåg Säve tydligen att detta inte var ett lyckat sätt att inleda sitt 
anförande och började på nytt: ”Då Consistorium Academicum och dess 
Herrar Ledamöter väl i allmänhet – hvilket icke är att undra på – icke hafva 
någon riktig föreställning om, huru mycket kan vara att göra vid Universite-
tets Mynt- och Fornsaks-samlingar, så utbedjer jag mig att med några ord få 
visa, att åtminstone något blifvit af mig uträttadt.”

Under tre huvudpunkter räknar Säve sedan enbart och intressant nog 
upp sysslorna med mynt, medan arbetet med fornsakssamlingen nämns mer 
i förbigående:

1) När jag tillträdde prefekturen öfver Mynt- och Medalj-Samlingen 1857, 
upprättade jag deröfver, sedan inventeringen under 3 månader för sig gått, 
ett Local-inventarium på 45 sidor (Folio).
2) Sedan jag noga genomgranskat den stora donationen af Mynt och Med-
aljer som Universitetet fick mottaga af Hofmarskalken Baron von Beskow, 
upprättades deröfver år 1870 en Special-katalog, hvari hela inskriften å hvar-
je af donationens 1636 myntstycken finnes upptagna (af hvilka 1301 behöllos 
för Uppsala). Denna katalog upptager 45 tätt skrifna Folio-sidor.
3) Efter att jag på lika sätt genomgått den i det hela väl icke så talrika, men 
för vår Svenska myntsamling ännu värdefullare myntdonationen af Bruks-
patronen Carl Östberg, författade jag äfven öfver den samma en special-ka-
talog i hvilken likväl blott de för vår samling behållna 823 mynten upptagits. 
Jag har dock i anseende till den utomordentliga brådskan med tentamina 
och examina och den in i sista stunden pågående mynt-granskning under 
terminens senaste veckor omöjligen kunnat medhinna mera än att påbörja 
renskrifningen af denna katalog, hvilkens utkast likväl fyller 30 folio-sidor.
För att gifva ett ungefärligt begrepp om, hvilken tid en dylik noggrann un-
dersökning af mynt fordrar, vill jag nämna, att granskningen och katalogise-
ringen af något litet mer än den senare hälften af den Östbergska donationen 
blifvit af mig använda 60 timmars träget arbete blott under denna vår, och 
detta var likväl den minst svårgranskade delen af båda samlingarna.

Myntkatalogisering är fortfarande den mest tidsödande uppgiften vid Mynt-
kabinettet. Till skillnad från för 150 år sedan brukar man dock även fotogra-
fera mynten i dag. De får ID-nummer och läggs ut i webbdatabasen. Numera 

1 Se Hendrik Mäkeler och Peter Berghaus: Carl Säve, der Fund von Kättilstorp 
und die karolingischen Münzen im Münzkabinett der Universität Uppsala, i: 
Harald Nilsson (utg.): Opus mixtum. Uppsatser kring Uppsala universitets mynt-
kabinett (Studia Numismatica Upsaliensia, 4), Uppsala 2009, ss. 157–200, här 
ss. 178–181.
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är det även vanligt att man fogar litteraturreferenser till beskrivningarna, 
väger och mäter mynten. Således samlas mycket mer data in.

Trots detta räknar man i dag fortfarande med samma maxhastighet för 
(ostörd) myntkatalogisering som på Säves tid, det vill säga upp till 50 eller 
60 mynt per dag. Detta beror på att det numera är utbildade numismati-
ker som utför arbetet, medan det tidigare var universitetsmedarbetare utan 
numismatisk utbildning som gjorde det vid sidan om sina vanliga uppgifter 
eller, som i Säves fall, i väntan på att få ett ”riktigt” arbete på universitetet.

Eftersom det finns ungefär 40 000 mynt och medaljer i samlingen i dag 
skulle katalogiseringen kunna vara avklarad på åtminstone 800 arbetsdagar. 
Det finns dock för nuvarande ingen numismatiker vid Myntkabinettet som 
skulle kunna hålla på med katalogiseringen på heltid. I stället tar administ-
rativa och säkerhetstekniska uppgifter, bibliotek, marknadsföring, öppet-
hållande och visningar, redaktörskapet för Myntkabinettets publikationer 
och mycket annat merparten av arbetstiden i anspråk.

Svaret på den vanliga frågan om myntputsning är att någon sådan inte 
förekommer. Vitsen med att ha ett klimatanpassat valv är helt enkelt att 
det inte uppstår någon korrosion och det därför inte finns något behov av 
att putsa. Femöringar finns det förvisso i Myntkabinettet, dock ligger de 
inte som i en jättelik sparbössa utan de är omsorgsfullt sorterade efter kung 
och präglingsår. Vi har inga dubbletter och således inget behov av och ingen 
möjlighet att försöka lämna in några exemplar på banken heller (där de för 
övrigt ändå inte längre skulle accepteras).

Två mycket viktiga arbetsområden återstår dock att nämna: undervis-
ning och forskningsinitiering. Tanken bakom att starta myntsamlandet vid 
universitetet var ju att materialet skulle ingå i undervisningen och användas 
för att utöka kunskapen om den på mynt och medaljer återgivna världen, 
en form av historieskrivning, men även mycket mer. Präglingarna berättade 
om främmande kungahus, de togs med från fjärran land, de undervisade om 
omvärldens ekonomiska förutsättningar och mycket annat.

Det gäller att till kolleger, studenter och den breda allmänheten förmedla 
den känsla av fascination som inställer sig när man betraktar de fantastiska 
miniatyrkonstverken. kom således till Myntkabinettet, kära läsare, och känn 
själv historiens vingslag när just du håller ett mynt i handen som präglades 
för drygt tvåtusen år sedan i Caesars namn – och med hans politiska pro-
paganda. Eller lyft ett svenskt två kilo tungt plåtmynt från 1600-talet som 
vittnar om den stora bristen på myntmetallen silver under stormaktstiden. 
Eller se en av världens första sedlar, utgiven i Sverige på 1660-talet. Eller…
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Vy över Myntkabinettets 
 utställningssal med det stora
bordet för sammanträden 
och undervisning.
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Uppsala universitets Linnémedalj i guld, samt stampen som användes vid präglingen 
liksom konstnärens gipsförlaga, finns nu i en särskild monter i Myntkabinettets 
utställning.

Uppsala universitets Linnémedalj 2007, beskrivning

Åtsida: Den unge Linnés porträtt efter förlaga av Augustin Ehren-
svärd 1749 omgivet av legenden CARL LINNÆUS samt årtalen 1707, 
1778 (Linnés dödsår) och 2007.
Frånsida: Linnéträdgårdens orangeri efter avbildning från 1700-talet. 
ovantill en linnea (Linnæa borealis) och legenden CoNTEMPLATIo 
NATURAE CoNSTANS ANIMI GAUDIUM (att betrakta naturen 
är en ständig glädje för själen), hämtat från skriften De curiositate 
 naturali. Undertill UNIVERSITAS REGIA UPSALIENSIS.
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Två Linnémedaljer, från Lund och Uppsala

Harald Nilsson

Anders Hallberg har under sin tid som rektor för Uppsala universitet på många sätt 
visat sin uppskattning av de kulturella verksamheterna, inte bara i ord i installations-
talet utan också i handling. På Myntkabinettet har vi under hans tid med kraftigt 
ekonomiskt stöd kunnat slutföra inte bara arbetet med en ny basutställning utan 
också med hjälp av framsynta personer på IT-stöd och förvaltningen lyckats åstad-
komma en internationellt uppskattad hemsida med mynt och medaljer elegant och 
användarvänligt presenterade (se www.myntkabinettet.uu.se).

Vid ett levande myntkabinett bör man förutom det självklara arbetet med ka-
talogisering och publicering i görligaste mån försöka komplettera samlingen. Detta 
är naturligtvis inte alltid så lätt när samlingen redan hör till de yppersta i landet. 
Luckor-na är få och de objekt som är intressanta kan vara extremt kostsamma. 

Alltsedan 1694, då myntsamlingen startade, har det inte så sällan hänt att profes-
sorer verksamma vid universitetet genom donationer bidragit till samlingens tillväxt.

Under Anders Hallbergs tid har vi den 20 februari 2007 från professor Lisbeth 
Fries mottagit nio medaljer vilka tillhört hennes man, professor Nils Fries. Båda har 
varit verksamma vid Uppsala universitets botaniska institution. Bland medaljerna 
märks särskilt den Linnémedalj som tilldelades Nils Fries 1989, utgiven av Kungl. 
Fysiografiska Sällskapet i Lund. Denna akademi som stiftades 1772 skulle enligt sina 

Uppsala universitets Linnémedalj i guld.
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ursprungliga stadgar ”till ändamål hafva twänne så nöjsamma och gagnande weten-
skaper som naturalhistoria och oeconomie”.

År 1928 donerade Nils Rosén medel till en Linnémedalj i guld, som skulle tilldelas 
en svensk, som inom den botaniska vetenskapen gjort sig särskilt förtjänt därav. Den 
kan också ges till någon som inom hortikulturens område ådagalagt framstående för-
tjänster. Medaljen delas ut vart tredje år, första gången 1939. Den betecknas Roséns 
Linnémedalj i guld.

Med denna medalj utökades Myntkabinettets samling av förnämliga belöningar som 
tilldelats forskare vid Uppsala universitet. Sedan tidigare finns i utställningen (och 
på hemsidan) både Nobelmedaljer (Allvar Gullstrand och The Svedberg) och andra 
utmärkelser. Förhoppningsvis kan de tjäna som inspiration både till fortsatta forsk-
ningsbragder och donationer.

Till de stora stunderna i arbetet på ett myntkabinett hör också när man får vara 
med om att ta fram en ny belöningsmedalj till universitetet. Inför det stora Lin-
néjubileet 2007 samlades en liten kommitté på Myntkabinettet på uppdrag av rek-
tor och diskuterade hur medaljen skulle utformas. Traditionsenligt skulle texten 
vara på latin och professor Hans Helander försåg oss med lämpliga citat från Linnés 
skrifter att arbeta med. Dåvarande universitetsantikvarien docent Johan Cederlund 
kunde leverera bildförlagor. Linnéspecialisten och en av projektledarna för univer-
sitetets Linnéfirandet 2007 docent Roland Moberg och akademiintendent Per Ström 
fullkomnade kvintetten. Vi kontaktade den framstående medaljkonstnären Ernst 
Nordin, som redan medverkat med medaljen över Rudbeck. Med rektors tillstånd 
beslöts att medaljen skulle göras i två storlekar, en i 35 mm att slås i guld och bäras 
med rött och gult band och delas ut: ”För, i första hand, utomordentligt framstående 
vetenskaplig gärning, särskilt inom de linneanska vetenskapsområdena, men också 
för synnerligt befrämjande av Linnéminnet eller Uppsala universitet.” Dessutom 
slogs, som en engångsföreteelse, några exemplar i silver, vilka delades ut i samband 
med Linnéjubileet ”För synnerliga administrativa förtjänster i anslutning till Linné-
jubileet.” Medaljen slogs också i 60 mm i silver och i brons (utan band eller bäranord-
ning) för försäljning till intresserade. Dessa medaljer, samt stampen som användes 
vid präglingen av den stora medaljen liksom konstnärens gipsförlaga, finns nu i en 
särskild monter i Myntkabinettets utställning.
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En levande kulturskatt 

Anna Sjögren

Studentstaden Uppsala börjar vakna till liv. I slutet av augusti välkomnas nya 
studenter vid recentiorsmottagningen i Uppsala universitets huvudbyggnad. 
Många av de nyanlända förundras nog då de kliver in i den mäktiga förhallen 
och höjer blicken mot de tre kupolernas kassettak. Detta rum har beskrivits 
som ”en av den svenska 1800-talsarkitekturens förnämsta rumsskapelser”. 
Det studenterna inte vet där de står med blicken mot taket är att kanske 
några av dem många år senare just här kommer att ställas upp i procession 
i galleriet, värdigt gå ner för trappan för att sedan högtidligt mottaga hatten 
eller kransen inne på aulans scen. För just här, i Universitetshusets tradi-
tionsfulla och levande miljö, klassad som statligt byggnadsminne, äger också 
Uppsala universitets doktorspromotioner rum. Denna unika byggnad och 
dess inredning kräver förstås stor omsorg. Det kontinuerliga arbetet med att 
vårda husets förnämliga konst och möblemang har under Anders Hallbergs 
rektorstid kommit att utvecklas och intensifieras, bland annat tack vare led-
ningens stora engagemang och insatser.

”Möbler till större konsistoriets sessionssal, Fakultetsrummen och Försalen”. Ritning 
av Herman Teodor Holmgren 1883.
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Universitetshusets förhall med de tre kupolerna.



401

universitetshuset i uppsala

Byggnadens tillkomst

Under 1800-talets senare del började Uppsala universitet växa ur sin kos-
tym. Det började planeras för ett nytt universitetshus. Carolinasalen i uni-
versitets biblioteksbyggnad fungerade som plats för akademiska ceremonier 
och festligheter, men biblioteket behövde utökat utrymme. Samma trängda 
situation rådde i Gustavianum, där stor del av undervisningen hölls, samt 
för universitetets förvaltning i Konsistoriehuset vid S:t Eriks torg. Förhopp-
ningarna att kunna färdigställa en ny byggnad i samband med universitetets 
400-årsjubileum 1877 var dock orimliga.

Uppdraget att rita ett nytt universitetshus tilldelades Herman Teodor 
Holmgren, som vunnit den utlysta arkitekttävlingen år 1878. Byggnads-
processen blev allt annat än smärtfri. Arkitekten tvingades kompromissa 
i många avseenden och hans vinnarförslag skiljer sig mycket från det slut-
giltiga resultatet. Byggmästaren Carl Henrik Hallström gjorde enorma eko-
nomiska förluster på grund av otillräcklig budget, men ville detta till trots 
inte tumma på kvaliteten. Hårt vinterklimat och brist på material försenade 
färdigställandet ytterligare. Byggnaden kunde så invigas 1887.

kulturhistoriskt värde och bevarande

Om man vill uppleva det sena 1800-talets byggnadskonst för en stund så 
är Universitetshuset rätt plats att besöka. Byggnaden har undgått större in-
grepp och förvanskningar och är en av få bevarade från det senare 1800-talet 
i Sverige. Byggnaden kom till under en tid då eklekticismen rådde och den 
uppfördes i romersk renässansstil. Thomas Thorilds motto ovanför aulans 
entré, ”Tänka fritt är stort men tänka rätt är större” (ur skriften Rätt eller 
alla samhällens eviga lag från 1794), speglar något av det sena 1800-talets 
Uppsaliensiskt konservativa tankegångar och kritik mot tidens fritänkare. I 
parken framför Universitetshuset står Erik Gustaf Geijer stolt och rakryg-
gad, utförd av skulptören John Börjeson.

Universitetshuset samt den kringliggande historiska miljön med byggna-
der är, som nämnt, klassat som ett statligt byggnadsminne av riksintresse. 
Statens Fastighetsverk har sålunda den ansvarsfulla uppgiften att bevara 
Universitetshuset. Byggnaden ska vårdas i sin helhet och ingrepp eller för-
ändringar får inte påverka vare sig exteriör, rumsindelning eller ursprunglig 
fast inredning. Ett vårdprogram inleddes under 2009. Restaurering av fakul-
tetsvåningens rum har sedan påbörjats och rummen kommer ett efter ett 
att åtgärdas efter alla konstens regler, med traditionella metoder och mate-
rial. I samband med detta har universitetet tagit tillfället i akt att se över 
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Ritning av kandelaber 
till framfasadens mitt-
parti, Universitetshuset.
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husets originalmöblemang samt inlett arbetet med att konservera konsten 
som pryder fakultetsvåningens väggar.

konst och möblemang i fakultetsvåningen

I universitetshusets salar och representativa utrymmen dekoreras väggar av 
konst från universitetets omfattande konstsamlingar. I trapphallens galleri 
står gipsavgjutningar av skulpturer, gjorda efter antika förlagor, inköpta un-
der 1800-talet för att användas i studiesyfte i den ritsal som är belägen på 
Universitetshusets vind. En stor del av den gedigna porträttsamlingen finns 
att beskåda i bland andra de fem fakultetsrummen samt i det storslagna 
Kanslersrummet med det anslutande Lilla kanslersrummet. Under 2011 har 
porträtten i Medicinska fakultetsrummet varsamt behandlats av konserva-
torer. Vissa verk är endast i behov av rengöring men i andra fall behövs 
större ingrepp, som att fästa färgflagor, åtgärda gamla retuscher samt att 
förbättra monteringar och se över ramarnas skick.

Humanistiska fakultetsrummet, ett av de fem fakultetsrummen i Universitetshuset.
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Under 2011 kunde också restaureringen av originalmöblemanget i fakul-
tetsvåningen påbörjas. I kanslersrummet är möblerna tillverkade i exklusiv 
valnöt, i välbevarat skick och inte i behov av åtgärder. De övriga rummens 
möblemang är tillverkade i ek. Totalt handlar det om 141 stolar, nio soffor,  
16 bord och ett högskåp som behöver åtgärdas inom ramen av ett par år. 
Möblemanget, som är ritat av husets arkitekt, har under 1900-talet genom-
gått hårda och ovarsamma behandlingsmetoder. Målet är nu att återställa 
dem så nära ursprungsskicket som möjligt.

I den mån det finns behov knackas stolarna isär och skadade bitar åt-
gärdas för att sedan limmas ihop igen. Ytan frigörs från gammal lack och 
betsas i en mörkare nyans och ytbehandlas med schellack. Vid tapetserings-
arbetet bevaras eventuell originalstoppning och ursprungliga detaljer såsom 
tännlikor (det vill säga de prydnadsspikar som fästs på klädselns kantband) 
återanvänds. Då ingen av ekmöblerna bär originalklädsel har det reversibla 
valet gjorts att klä dem med läder, vilket underlättar framtida underhåll. I 
universitetsarkivet finns tygprover av ursprungsklädseln bevarade. Utöver 
fakultetsvåningens möblemang kommer även andra möbler i bland annat 
Rektors representationsvåning och Myntkabinettet att åtgärdas.

Att universitetshuset än i dag utnyttjas för de ändamål det byggdes för är 
beaktansvärt. Uppsala universitets huvudbyggnad är en minst sagt levande 
kulturskatt för dagens och morgondagens studenter, lärare och, inte minst, 
rektorer.

Möblemanget i 
fakultetsvåning-
arna ska åter-
ställas så nära 
ursprungsskicket 
som möjligt. 
Färgrester som 
hittats på orörda 
stolar tyder på att 
de ursprungligen 
var flera nyanser 
mörkare.
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De första exemplaren av de 
nyrestaurerade stolarna.
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Vicerektorer och dekaner 2006–2011 

Humaniora och samhällsvetenskap
Vicerektor, ordf.
prof. Lars Magnusson, 2005–2008
prof. Margaretha Fahlgren, 2008–

Vice ordf. i områdesnämnden
prof. Britt-Louise Gunnarsson, 2005–2008
prof. Sven-Erik Brodd, 2008–

Teologiska fakulteten
Dekan
prof. Sven-Erik Brodd, 2000–2008
prof. Mikael Stenmark, 2008–

Prodekan
doc. Eva Hellman, 2005–2008
prof. Oloph Bexell, 2008–2011
prof. Mattias Martinson, 2011–

Juridiska fakulteten
Dekan
prof. Maarit Jänterä-Jareborg, 2004–2008
prof. Torbjörn Andersson, 2008–

Prodekan
prof. Torbjörn Andersson, 2004–2008
doc. Anna Singer, 2008–2011
prof. Margareta Brattström, 2011–

Historisk-filosofiska fakulteten
Dekan
prof. Margaretha Fahlgren, 1999–2008
prof. Jan Lindegren, 2008–

Prodekan
prof. Jan Lindegren, 2005–2008
univ. lektor Sharon Rider, 2008–

Språkvetenskapliga fakulteten
Dekan
prof. Anna Sågvall-Hein, 2002–2008
prof. Björn Melander, 2008–

Prodekan
prof. Henrik Williams, 2005–2007
prof. Jan-Olof Rosenqvist, VT 2008
univ. lektor Anette Månsson, 2008–

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Dekan
prof. Berit Hagekull, 2005–2008
prof. Anders Malmberg, 2008–

Prodekan
prof. Anders Malmberg, 2005–2008
prof. Elisabeth Näsman, 2008–2011
doc. Shirin Ahlbäck-Öberg, 2011–

Utbildningsvetenskapliga fakulteten*
Dekan
prof. Caroline Liberg, 2005–2011
prof. Peter Waara, 2011–

Prodekan
univ. lektor Ingela Frost, 2005–2011
univ. lektor Jonas Almqvist, 2011–

* Utbildningsvetenskapliga fakulteten ingår 
sedan årsskiftet 2010–2011 i det humanistiskt-
samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.

Medicin och farmaci
Vicerektor, ordf.
prof. Ulf Pettersson, 2002-10-01–2008
prof. Britt Skogseid, 2008–

Vice ordf. i områdesnämnden
prof. Göran Alderborn, 2005–2008
prof. Lennart Dencker, 2008–2011
prof. Mats Larhed, 2011–

Nedanstående tidsangivelser anger, om inte annat särskilt markeras, akademiska läsår.
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Prodekan för utbildning på forskarnivå
prof. Lena Claesson-Welsh, 2002–2007-04-15
prof. Britt Skogseid, 2007-04-15–2008
prof. Stellan Sandler, 2008–2011
prof. Sten Rubertsson, 2011–

Medicinska fakulteten
Dekan
prof. Kjell Öberg, 2002–2008
prof. Göran Magnusson, 2008–2011
prof. Stellan Sandler, 2011–

Prodekan*
prof. Ted Ebendal, 2005–2008

* Prodekanposten vid Medicinska fakulteten 
avskaffades 2008.

Prodekan för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå vid Medicinska fakulteten
prof. Olle Nilsson, 2004–2011
prof. Catharina Svensson, 2011–

Farmaceutiska fakulteten
Dekan
prof. Anders Hallberg, 2005–2006
prof. Fred Nyberg, 2006–2011
prof. Göran Alderborn, 2011–

Prodekan*
prof. Lars Bohlin, 2005–2008

* Prodekanposten vid Farmaceutiska fakulteten 
avskaffades 2008.

Prodekan för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå vid Farmaceutiska fakulteten
prof. Ingrid Nylander, 2002–2008
univ. lektor Erik Björk, 2008–

Teknik och naturvetenskap
Vicerektor, ordf.
prof. Jan-Otto Carlsson, 1999–2008
prof. Joseph Nordgren, 2008–2011
prof. Ulf Danielsson, 2011–

Vice ordf. i fakultetsnämnden
prof. Roland Roberts, 2005–2011
prof. Helena Danielson, 2011–

Dekan för grundutbildningen
prof. Joachim Parrow, 2005–2008

Ordf. Tekniska utbildningsnämnden
doc. Åsa Kassman, 2005–2011
doc. Björn Victor, 2011–

Ordf. Naturvetenskapliga 
utbildningsnämnden
prof. Anders Virtanen 2005–2011
univ. lektor Ulla Tengblad, 2011–

Prodekan för utbildning*
doc. Lina von Sydow, 2011–

Prodekan för forskning*
prof. Hans Ellegren, 2011–

Prodekan för samverkan*
prof. Håkan Engqvist, 2011–

* Prodekanposterna för utbildning, forsk ning och 
samverkan inrättades 1 juli 2011.

Sektionsdekaner
Matematisk-datavetenskapliga sektionen
prof. Erik Hagersten, 2005–2007
prof. Ingemar Kaj, 2007–2011
prof. Sverker Holmgren, 2011–

Fysiska sektionen
prof. Ulf Danielsson, 2005–2011
prof. Gunnar Ingelman, 2011–

Tekniska sektionen
prof. Jan-Åke Schweitz, 1999–2011
prof. Mats Leijon, 2011–

Kemiska sektionen
prof. Kristina Edström, 2006–2009
prof. Anders Hagfeldt, 2009–

Biologiska sektionen
prof. Peter Engström, 1999–2008
prof. Hans Ellegren, 2008–2011
prof. Lars Tranvik, 2011–

Geovetenskapliga sektionen
prof. Ann-Sofie Smedman, 2005–2008
prof. Lars Holmer, 2008–
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Medverkande 

Dan I. Andersson, prof. i medicinsk bakteriologi
Per Andersson, civ.ing., utbildningsledare
Göran Bexell, prof. i etik, tidigare rektor för Lunds universitet
Pernilla Björk, kommunikationsdirektör
Mattias Bolkéus Blom, FD, rektors handsekreterare
Lars Burman, prof. i litteraturvetenskap, rektorsråd för kultur och tradi-

tioner
Anders Bäckström, prof. i religionssociologi
otto Cars, prof. i infektionssjukdomar
Hans Dalborg, ED, ordf. Uppsala universitets konsistorium 2003–
Ulf Danielsson, prof. i teoretisk fysik, vicerektor vetenskapsområdet 

 naturvetenskap och teknik 2011–
Kristina Edström, prof. i oorganisk kemi, sektionsdekanus kemi 2008–2009
Peter Egardt, landshövding i Uppsala län
Kristina Hirschfeldt (tidigare Ekholm), ordf. Uppsala studentkår  

2009–2010
Anna Ekström, generaldirektör Skolverket, vice ordf. Uppsala universitets 

konsistorium 2004–
Hans Ellegren, prof. i evolutionsbiologi, sektionsdekanus biologi  

2008–
Lars Engwall, seniorprof. i företagsekonomi
Margaretha Fahlgren, prof. i litteraturvetenskap, vicerektor vetenskaps-

området humaniora och samhällsvetenskap 2008–
Ameli Frenne, curator curatorum ht 2008
Carl Frängsmyr, doc., bitr. akademiintendent
Tore Frängsmyr, Rausingprof. em. i vetenskapshistoria
Ann Fust, universitetsdirektör
Ulf Göranson, överbibliotekarie, prof. i civilrätt
Andreas Heddini, FD, chef ReAct, 
Cilla Häggqvist, FD, chef Antagningsenheten
Lennart Ilke, chef Byggnadsavdelningen
kerstin Jacobsson, planeringsdirektör
Maarit Jänterä-Jareborg, prof. i internationell privaträtt och internationell 

processrätt, dekanus Juridiska fakulteten 2004–2008
Stefan karpe, director musices, prof. i orkesterdirigering
Åsa kettis, doc., chef Enheten för kvalitet och utvärdering
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Caroline Liberg, prof. i pedagogik, dekanus Utbildningsvetenskapliga 
 fakulteten 2005–2011

kerstin Lindblad-Toh, prof. i komparativ genomik, director Sci-Life Lab 
Uppsala

Klas-Herman Lundgren, ordförande Uppsala studentkår 2008–2009
Göran Magnusson, prof. i virologi, dekanus Medicinska fakulteten  

2008–2011
Lars Magnusson, prof. i ekonomisk historia, vicerektor vetenskapsområdet 

humaniora och samhällsvetenskap 2005–2008
Jan-Ivar Mattsson, tidigare bitr. universitetsdirektör
Roland Moberg, doc., projektledare Linnéjubileet 2007
Hendrik Mäkeler, FD, föreståndare Uppsala universitets myntkabinett
Harald Nilsson, FDhc, tidigare föreståndare Uppsala universitets mynt-

kabinett
Joseph Nordgren, prof. i mjukröntgenfysik, vicerektor vetenskapsområdet 

naturvetenskap och teknik 2008–2011
Coco Norén, prof. i franska, ordf. i Uppsala universitets akademiska senat
Fred Nyberg, prof. i biologisk beroendeforskning, dekanus Farmaceutiska 

fakulteten 2006–2011
Annika Windahl Pontén, FM, projektledare Linnéjubileet 2007, Fellow, 

Linnean Society, London
kerstin Sahlin, prof. i företagsekonomi, prorektor Uppsala universitet 

2006–2011 
Anna Sjögren, FM, tf. universitetsantikvarie
Britt Skogseid, prof. i tumörbiologisk endokrinologi
Jon Stridh, Pol. mag., curator curatorum ht 2009
Per Ström, TD, akademiintendent
kay Svensson, internationell samordnare
Peter Wallensteen, Dag Hammarskjöldprof. i freds- och konfliktforskning
Shirin Ahlbäck Öberg, doc. i statsvetenskap, prodekan Samhällsvetenskap-

liga fakulteten 2011–
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