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Förord

Allt sedan Carl Yngve Sahlin för snart hundrafemtio år sedan blev den 
förste valde rektorn för Uppsala universitet har rektoraten kommit att bli ett 
slags epoker i lärosätets historia, naturligtvis sammanflätade med föregång-
ares och efterföljares men likafullt bärande sin egen tidsfärg och särprägel. 
Eva  Åkessons rektorat är det nittonde i ordningen efter Sahlins; bara sex 
av dem har varat längre än hennes period om nio fulla år, från nyåret 2012 
till utgången av 2020. Epoken har därtill varit händelserik och omdanande. 
Uppsala universitet erbjuder vid ingången av 2020-talet en helt annan an-
blick än det gjorde vid föregående decenniums början.

Förändringarna har rört såväl universitetets yttre gestaltning som dess 
inre liv. Vid Ångströmlaboratoriet pågår stora utbyggnadsprojekt. I Engelska 
parken har Humanistiska teatern blivit en samlingspunkt för hela univer-
sitetet, inte bara för dess humanister. Universitetsförvaltningen, som länge 
var spridd över en rad platser, däribland det så kallade Skandal huset vid 
S:t Olofsgatan, samlades 2017 i det nya Segerstedthuset, vilket har blivit en 
av stadens monumentalbyggnader – inledningsvis kontroversiell men med 
tiden gillad och använd av många, inte bara av universitets förvaltningen. 
Vid SciLifeLab har mötesplatsen Navet tillkommit. Universitetsbibliotekets 
 huvudbyggnad Carolina Rediviva har genomgått en omfattande  renovering 
inför bibliotekets 400-års jubileum åren 2020 och 2021. År 2013 uppgick 
Högskolan på Gotland i Uppsala universitet och verksamheten vid univer-
sitetets nya gotländska campus har stabiliserats och utvecklats.

En genomgripande ny arbetsordning för Uppsala universitet har utarbe-
tats och nya Mål och strategier har börjat gälla från starten av 2020. Omfat-
tande möda har nedlagts på såväl internationalisering som kvalitetsarbete; 
en ingående internationell forskningsutvärdering låg till grund för rappor-
ten Kvalitet och förnyelse 2017 (KoF17). Universitetet har försvarat sin posi-
tion som internationellt högt rankat lärosäte. Studentlivet har präglats av 



12

FÖRORD

såväl söndring – ett antal sammanslutningar har under dessa år fått status 
som studentkårer – som återsamling, manifesterat i december 2019 genom 
tillkomsten av den samlande organisationen Uppsala universitets förenade 
studentkårer (UUFS). Internationaliseringen har varit påtaglig inom ut-
bildningen. Mot slutet av Eva Åkessons rektorat översteg antalet internatio-
nella studenter motsvarande siffra från tiden före 2011, då avgifter infördes 
för studenter från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det (EES).

Även prövningar har förekommit. Under vintern 2013/14 pågick en svår 
inre förtroendekris, av vilken lärdomar kunde och kan dras. Rektoratets 
sista år har präglats av coronapandemin, vilken har framtvingat exceptio-
nella åtgärder som inställda föreläsningar, digital undervisning och digi-
tala möten, liksom till hösten framflyttad – och efter vetenskapsområden 
uppdelad – vårpromotion. Den årliga professorsinstallationsceremonin har 
skjutits upp till 2021 och pandemin lär av allt att döma uppställa omfattande 
begränsningar även vad beträffar den instundande rektors skiftes ceremonin. 
I skrivande stund talar allt för att vinterpromotionen 2021 kommer att stäl-
las in, i så fall en unik åtgärd i universitetets historia.

Vår förhoppning är att de många bidragen i denna volym – var för sig 
och som helhet – skall teckna de stora linjerna, de viktiga händelserna, de 
stora perspektiven i denna epok av Uppsala universitets långa historia. Att i 
några få ord sammanfatta densamma är en grannlaga uppgift men ”frihet, 
kollegialitet, studentinflytande” utgör tveklöst viktiga delar av det arv som 
Eva Åkesson nu lämnar åt framtiden att förvalta.

Redaktören och redaktionskommittén vill för gott samarbete tacka 
bokens bidragsgivare, bildredaktören Mikael Wallerstedt, redaktören för 
C-serien inom Acta Universitatis Upsaliensis Ulf Göranson och faktorn 
Martin Högvall.

Uppsala i november 2020
 Carl Frängsmyr
 Pernilla Björk Johannes Borgegård 
 Mica Håll Per Ström



vid början



Eva Åkesson håller sitt linjetal vid rektorsskiftet i universitetsaulan den 16 december 2011.  
Fotograf: Staffan Claesson/Uppsala universitet.
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Linjetal vid rektorsskiftet 
den 16 december 2011

Av Eva Åkesson

Herr ärkebiskop, herr landshövding, företrädare i ämbetet, herr ordförande 
i konsistoriet, herr hedersmedlem, hedersgäster, akademiska högtidsför-
samling, studenter, vänner och kolleger, mina damer och herrar!

Som institution har universitet funnits i nära tusen år. Uppsala univer-
sitet har varit en del av den akademiska gemenskapen i mer än halva denna 
tid. Devisen ”Kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477” andas respekt 
för traditionen men blickar samtidigt framåt och manar till förnyelse. Detta 
är våra gemensamma mål: Uppsala universitet skall bedriva forskning och 
utbildning av högsta kvalitet, främja utveckling och innovation för att bidra 
till en bättre värld.

I dag är Uppsala universitet världsledande inom flera områden. Vi erbju-
der våra studenter och vår omvärld ämnesmässig spets och bredd. De nio 
fakulteterna skapar förutsättningar för disciplinfördjupning, för gränsöver-
skridande forskning och för utbildning med en mångfald av möjligheter. 
Med starka traditioner och blicken stadigt riktad mot framtiden skall vi 
ständigt söka nya vägar.

Här finns kompetenta lärare och forskare, ett gott renommé, goda rela-
tioner till omvärlden och inte minst detta faktum: Uppsala universitet attra-
herar varje år tusentals motiverade studenter. Här finns ett unikt studentliv 
och universitetet lever i symbios med Uppsala som kulturstad. Vårt uppdrag 
är inte enbart att bedriva forskning och utbildning utan också att utveckla 
och hålla vårt kulturarv levande. Det finns alltså många starka områden att 
bygga vidare på. Vi är ett anrikt och framåtblickade universitet. Kanske är 
vår främsta styrka en levande tradition och viljan till ständig förnyelse.

Uppsala universitet möter utmaningar internt, regionalt, nationellt och 
internationellt. Förväntningar och krav har ökat från omgivningen, men 
även från våra studenter och anställda. Universiteten åtnjuter högt förtro-
ende i samhället. Allmänhetens tillit är bland det viktigaste vi har, men det 
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kan aldrig tas för givet utan måste ständigt erövras på nytt. Samverkan och 
öppenhet är viktiga delar när vi bygger detta förtroende.

Vi får aldrig slå oss till ro. Omvärlden förändras allt snabbare, konkur-
rensen hårdnar och utmaningarna blir fler och större. Om vi är tryggt för-
ankrade i våra grundläggande värderingar och i en väl grundad övertygelse 
om vad vårt uppdrag är står vi rustade att hantera framtida utmaningar.

Till de grundläggande värdena hör den akademiska friheten: att for-
mulera forskningsfrågor, att välja vetenskaplig metod och att fritt publicera 
sina resultat. Den akademiska friheten är själva grundbulten i verksam heten 
vid ett universitet. Tag bort den och vi blir ett utredningsinstitut, en tanke-
smedja, ett näringslivsbihang eller en politisk megafon. Men begreppet 
akademisk frihet kan också lätt missbrukas. Vi måste klargöra för oss själva, 
i samtal och vid seminarier, vad denna frihet innebär och vad den inte inne-
bär. Den är inte detsamma som administrativ frihet eller frihet från etiska 
riktlinjer eller elementära umgängesregler på arbetsplatsen.

Vi hör i dag ofta talas om ökad autonomi för våra lärosäten. Men själv-
ständigheten har ett pris. Ökad kontroll, krav på öppenhet och transparens 
är något av det vi måste gälda. Uppsala universitet har, som andra lärosäten 
i landet, diskuterat sin organisation och styrningsmodell under det senaste 
året. Min uppfattning är att den arbetsordning som konsistoriet nyligen 
antagit innebär en välavvägd maktbalans mellan de kollegiala organ som 
ansvarar för det akademiska innehållet i verksamheten och en effektiv linje-
organisation som ser till att vi håller ordning och reda på ekonomi och 
verksamhet.

Jag värnar om det kollegiala ledarskapet, men jag vill medverka till att 
utveckla ett professionellt kollegialt ledarskap, ett tydligt och strategiskt 
ledarskap som också kan fatta svåra beslut när det behövs, med legitimitet, 
kunskap och kompetens.

Jag har tre ledstjärnor för Uppsala universitet. De skall visa vägen framåt 
i vårt arbete. Dessa ledstjärnor är följande: oavbruten kvalitetsutveckling, 
ständig strävan att utveckla vårt internationaliseringsarbete och ödmjuk 
medvetenhet om att det är våra studenter som är vår framtid.

Högsta kvalitet i utbildning, forskning och innovation är det klart lysan-
de målet att ständigt sträva mot. Utvärderingar är satta i fokus som aldrig 
förr. Ibland kan jag uppleva en viss utvärderingsutmattning. Högskolever-
kets utvärderingar får stora konsekvenser, med vinnare och förlorare, större 
resurser eller förlorade examensrätter. Högskoleverket kontrollerar kvalite-
ten på resultatet av utbildning medan ansvaret för kvalitetsutvecklingen av 
själva utbildningen är vårt eget. Rollfördelningen har därmed blivit tydliga-
re under de senaste åren. Jag vill ha ett fortsatt tydligt fokus på  utbildning, 
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forskning och kvalitet. Kvalitet och förnyelse är ledord även framgent och 
utvärderingar skall även i framtiden utgöra underlag för strategiskt för-
nyelsearbete.

Internationalisering skall vara en integrerad del av all verksamhet för 
ett universitet i världsledande ställning. Jag ser internationalisering som en 
strategi för att nå högre kvalitet i forskning och utbildning, inte som ett mål 
i sig. Låt oss vara överens om detta: Uppsala universitet skall spela en aktiv 
roll i det globala samhället och vi skall främja utveckling genom att bygga 
långsiktiga relationer.

Den internationella gemenskapen ligger mig varmt om hjärtat. Det gäl-
ler inte minst våra studenters möjligheter att bredda sina erfarenheter. Vi 
skall värna om det globala klassrummet. Våra studenter skall kunna möta 
världen här i Uppsala, men vi skall också självklart ge dem möjligheter att 
studera utomlands. Införandet av studieavgifter är ett hot mot denna in-
tellektuella rörlighet, bland annat därför att de statliga stipendierna blev 
alldeles för få. Tillsammans måste vi hjälpas åt att skapa de förutsättningar 
som gör att Uppsala universitet kan fortsätta att utvecklas som ett interna-
tionellt lärosäte.

Våra studenter är framtiden. Vi står inför utmaningen att utbilda studenter 
till framtida ledare som kan verka i en alltmer globaliserad och obeständig 
värld. Vi måste vara beredda att ständigt ompröva och utveckla undervis-
ningsmetoder och ämnesinnehåll. Vi måste vara medvetna om att våra stu-
denter också utvecklas och förändras. De studenter som kommer till oss i dag 
har nya kompetenser och färdigheter som vi själva inte hade som studenter.

Jag sade att studenterna är framtiden. Ni är morgondagens excellenta 
forskare, inspirerande lärare och kanske även Nobelpristagare. Ni är kom-
mande kreativa entreprenörer som skapar ett samhälle med hållbar tillväxt. 
Ni utgör garanter för universitetets framtid när det gäller kvalitetsutveck-
ling. Jag ser er som medarbetare i vårt kvalitetsarbete. Studentinflytande är 
viktigt och unikt och alltid värt att försvara. Jag vill uppmuntra er alla att 
vara aktiva och engagerade inom kårer, studentnationer och föreningar. Ett 
starkt studentinflytande säkerställer ett starkt universitet.

Utbildning och forskning hör ihop. Ett framgångsrikt universitet måste 
kunna prioritera både utbildning och forskning. Men det är inte motsä-
gelsefullt. Vi skall kunna tala om forskningsbaserad utbildning såväl som 
utbildningsbaserad forskning. Denna relation skall sätta sin prägel på alla 
tre utbildningsnivåer, inte bara på forskarutbildningen, utan också på våra 
utbildningar på grund- och avancerad nivå. Jag vill att alla framgångsrika 
forskare tar ansvar för att utveckla utbildningen, likaväl som alla framgångs-
rika lärare tar ansvar för att utveckla forskningen. Jag blir bedrövad när jag 
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hör att lärare köper sig fria från undervisning. Låt oss hellre tala om förmå-
nen att få undervisa!

Forskarutbildning är både forskning och utbildning, precis som namnet 
berättar. Som ett fullskaligt universitet skall Uppsala upprätthålla kvalitet 
och spets, men även ha ämnesmässig bredd. Det är en särskild roll och vårt 
självklara ansvar. Inom vissa ämnen drivs forskarutbildningar i små miljöer. 
En väg för att skapa större forskarutbildningsmiljöer är att arbeta med olika 
former av forskarskolor, både inom universitetet och i samverkan med andra. 
Goda arbets- och anställningsvillkor skall gälla även för doktorander.

Vi behöver alla discipliner inom forskningen. Dagens utmaningar med 
klimatförändringar, behovet av hållbar utveckling, hälsofrågor och åldran-
de befolkning är komplexa och kräver samordnade forskningsinsatser från 
olika vetenskapliga fält. Inom det breda universitetet skall starka ämnes-
discipliner kombineras med gränsöverskridande samverkan och grundforsk-
ning skall kombineras med spännande tillämpningar. En förutsättning för 
att lyckas med detta är att vi bejakar ökad öppenhet och skapar möjligheter 
för alla medarbetare att enkelt kunna röra sig över organisatoriska gränser. 
Forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap behöver få en mer 
framträdande roll, bland annat för att vi skall kunna förstå mänskliga och 
samhälleliga sammanhang.

Uppsala universitet är framgångsrikt. Vår framgång syns bland annat 
inom de strategiska forskningsområdena, med anslag från Vetenskaps-
rådet och andra forskningsfinansiärer och med stärkta positioner inom EU. 
Ett fantastiskt initiativ är Science for Life Laboratory, eller SciLifeLab. 
MAX IV och European Spallation Source (ESS) i Skåne är andra sats-
ningar som kommer ha stor betydelse för framtida forskning vid Uppsala 
universitet.

För att vi skall nå våra mål med hög kvalitet i utbildning och forskning 
krävs att Uppsala universitet är en attraktiv arbetsplats. En akademisk kar-
riär har länge varit ett slags lärlingssystem med uppmaningen ”simma eller 
sjunk”. Det fungerar inte längre. Ett framgångsrikt universitet tar väl hand 
om sina anställda och ger dem möjligheter att utföra ett gott arbete. Det 
finns en genomtänkt strategi för att kunna rekrytera, behålla och utveckla 
kvalificerade lärare, forskare och kompetent personal. Vi måste kunna er-
bjuda tydligare karriärstegar, transparenta meriteringssystem, möjlighet till 
kompetensutveckling vid rätt tillfälle, ledarskapsutveckling och inte minst 
jämställda arbetsplatser. Vi måste ge goda förutsättningar för forskningsle-
dare och pedagogiska ledare att utföra sina uppdrag på bästa sätt. Vi måste se 
till att pedagogisk erfarenhet och forskningsmeriter balanseras i våg skålen.
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Den akademiska miljön kan vara fattig när det gäller beröm och upp-
skattning. Ibland gör vår kritiska blick oss blinda för andras förtjänster och 
vår tunga blir för vass. Vi skall självklart ifrågasätta och ompröva våra egna 
och varandras utgångspunkter, metoder och slutsatser i seminariediskus-
sionen, men vi skall också ha roligt under arbetet, stötta varandra och må 
bra. Och vi skall försöka ge varandra några välförtjänta uppmuntrande ord 
litet oftare.

En av våra uppgifter är att främja mångfald och bredda rekryteringen. 
Jag vill gärna vidga begreppet till det engelska widening participation – ett 
utökat deltagande. Det är inte bara en fråga om rekrytering. Vi måste också 
omfamna mångfalden, bejaka skillnader och förstå att våra olikheter med-
för högre kvalitet i all verksamhet. Vi skall vara ett öppet och välkomnande 
universitet för både studenter och anställda, kvinnor och män, oavsett ur-
sprung, bakgrund eller läggning. Vi är många som inte självklart från bör-
jan känner oss hemma och bekväma inom akademin.

Jag har haft förmånen att få verka vid ett flertal lärosäten: Umeå univer-
sitet, Friedrich Schiller Universität Jena, University of Minnesota, Lunds 
universitet och nu Uppsala universitet. Jag ser det som en tillgång att ha 
erfarenheter från olika lärosäten med mig när jag skall bära ansvaret att 
vara rektor. Att få vara rektor i Uppsala är både en hedrande och krävande 
roll. Det är det finaste uppdraget som finns inom det svenska universitets-
väsendet.

Jag tar vid som den nittonde i raden sedan Uppsala universitet 1876 bör-
jade välja sin rektor. Martin H:son Holmdahl, Stig Strömholm, Bo Sund-
qvist och den rektor vi nu avtackar, Anders Hallberg, är mina senaste före-
trädare. Att ta vid efter er, att vara ännu en länk i kedjan mot framtiden, är 
hedrande. Jag tillträder ämbetet med ödmjukhet och skräckblandad förtjus-
ning. Jag kommer att göra mitt bästa – och litet till – för att axla rollen och 
ta ansvaret för att leda Uppsala universitet mot framtiden på bästa sätt.

Jag vill anta framtidsutmaningar tillsammans med er studenter, lärare, 
forskare, anställda och alla universitetets vänner och tillskyndare. Tillsam-
mans skapar vi lärosätet och tillsammans utvecklas vi för framtiden – det 
gör våra kreativa forskare, våra engagerade lärare och professionella medar-
betare – det gör framför allt våra fantastiska studenter från Sverige och hela 
världen. Det är vi som tillsammans är – och skapar – Uppsala universitet.

Jag ser fram emot att fortsätta samtalet om Uppsala universitets framtid 
tillsammans med er. Min högsta prioritet den närmaste tiden blir att lära 
känna platsen, människorna och möjligheterna och ge er en chans att lära 
känna mig. Jag ser fram emot ett gott samarbete. Dixi!





universitetets idé 
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Om den kognitive samfunnspakten – 
vil universitetene overleve det 21. århundre?

Av Gudmund Hernes

I denne artikkelen vil jeg drive fire teser: 
• Aldri har akademiske institusjoner – universiteter og høyskoler – hatt en 

så sterk plass.
• Til tross for denne plass og styrke: Aldri har de vært så truet.
• Det er universitetenes og høyskolenes styrke som kan slå tilbake på dem 

selv og svekke dem.
• Universitetene kan bare trygges og reddes av seg selv og ved å vokte sin 

integritet og forsvare sin autonomi.
Bildet trekker jeg med klare konturer og brede strøk. Nyanser og modifika-
sjoner lar jeg ligge.

La meg først repetere på hvilke måter universitetene har styrket sin stil-
ling. Tar man noen enkle darwinistiske kriterier, kan man konstatere føl-
gende:

Universitetene er gamle, men de har overlevd, i snart tusen år, slik det 
også fremgår av de gamle titler fra middelalderens laug bachelor og mester. 
De er blitt stadig mer utbredt – de finnes nå på alle kontinenter og i alle 
land, med den samme morfologi eller grunnform. Antallet har vokst – det 
er nå tusener av dem. De er blitt stadig større – universitetet i Bologna har 
nå 90.000 studenter – fler enn det var innbyggere i denne byen da dette 
første universitet ble grunnlagt der i 1088. Både de akademiske staber og 
antallet studenter har vokst kraftig – i flere land innrulleres nå halvparten 
av årskullene. Globalt er det flere millioner studenter. De gamle manns-
bastioner feminiseres – i mange av de mest utviklete land er flertallet studen-
ter kvinner. Flere fagområder akademiseres og profesjonell praksis begrunnes 
og underbygges med forskning. Rekrutteringen skjer i økene grad på tvers 
av landegrenser – lærestedene internasjonaliseres, også ved sine publikasjo-
ner: fotnoter krysser alle grenser. Nettverkene mellom universitetene utvides 
og fordypes, i ulike samarbeidsorganer, ved utveksling av studenter, og ved 
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grenseoverskridende finansiering og organisering av forskning – universite-
tene koples. Andre sentrale samfunnsinstitusjoner modellerer sin virksomhet 
etter universitetene, med voksende forskningstaber og kunnskapsutvik-
ling som mål – Apple og Google kaller sine hovedkvarterer i Cupertino 
og Mountain View for ”campus” – og de har begge tette bånd til Stanford 
University og andre.1 Universitetene kopieres. Mange universiteter har fått 
sine forskningsparker for innovasjon og anvendelse i sin randsone.

Med et ord: universitetene universaliseres. De er de steder der på en gang 
både fortiden bevares og fremtiden skapes.

Hvorfor har dette skjedd? Francis Bacon ga svaret: Kunnskap er makt!
I tidligere tider var menneskenes liv mer naturbestemt og mindre sam-

funnsbestemt. Naturen var noe som slo inn og man tilpasset seg. Nå er den 
mer og mer noe mennesker analyserer, bruker og forandrer. Kunnskaps-
innholdet i alt vi omgir oss med øker – både naturlover og kunnskaper om 

mennesker og deres innbyrdes relasjoner 
former våre redskaper, våre intervensjoner, 
våre varer og våre vaner. 

Ja, det blir stadig vanskeligere å snakke 
om forskningen og forskningens omgivelser 
som to forskjellige ting – omgivelsene våre 
er mer og mer et resultat av forskning, fra 
åkrene som pløyes og kunstgjødsles, til fly-
plassene som bygges som gigantiske tekno-
logiske maskiner i globale nettverk. Verden 
mindre naturlig og mer kunstig. Skaperver-
ket er ikke et sluttpunkt – det er et utgangs-
punkt.

Sosiale organisasjoner utformes også mer 
med utgangspunkt i forskning, fra utdan-
ningens organisering til makroøkonomiens 
styring. Samfunnet selv blir mer og mer 
kunnskapsbestemt, kravene til at politikk og 

planer skal være ”evidence based” øker.
Kort sagt: Produktene vi lager, tjenestene vi bruker og de praktiske løs-

ninger vi velger, er basert på kunnskap som våre besteforeldre ikke hadde, 
eller på kunnskap som ikke fantes da vi selv var barn. Mine besteforeldre 
ble født i et samfunn uten telefon, mine foreldre i et samfunn uten radio, 
jeg ble født i et samfunn uten tv, min sønn ble født i et samfunn uten PC 
og uten internett. Det som nå er integrert i vår hverdag er fremdrevet ved 

Filosofen Francis Bacon slo fast at 
”kunnskap er makt” og at det viten
skapelige verdensbilde måtte baseres 
på erfaring og induksjon. Portrettet 
er malt av John Chapman. Uppsala 
universitetsbibliotek.
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utallige bidrag i alt fra klassisk fysikk og økonomi til moderne bakteriologi 
og biologi.

Ikke bare løsningene, men også problemene vi skaper for oss selv, er 
basert på den nye kunnskap vi vinner, men som i bruk gir bivirkninger vi 
ikke overskuer – drivhuseffekten er bare en av dem; plast som stadig mer 
slår tilbake i naturen er en annen.

Paradokset er altså dette: Kunnskap er makt og gir kontroll. Men svært 
mye av det menneskene basker med er utilsiktede bivirkninger av denne 
kunnskapens bruk. Så må ny forskning til for å skaffe oss overblikk og bote-
midler – slik det for eksempel skjer i The Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change (IPPC). Begrepet antropocen er myntet for å karakterisere den 
geologiske epoke vi er inne i der de store endringer i jordens overflate skjer 
som følge av menneskelig aktivitet.

Opplysningstiden
Universitetene som ble først dannet i middelalderen i Bologna, Paris og 
Oxford, fikk nye skudd under renessansen, som Uppsala Universitet fra 1477, 
og så et veldig pådrag under opplysningstiden, tiden mellom 1600–1800. 

Opplysningstiden startet med store debatter om Gud og religion, om 
fornuft og natur, men også om prinsippene for politisk og økonomisk 
 organisasjon. Opplysningstiden var en periode med store omveltninger i 
både naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humaniora. 

Innen naturvitenskapene kom gjennombrudd for det kopernikanske sys-
tem, i matematikken for eksempel ved oppfinnelsen av differensialregning, i 
medisin William Harveys lære om blodets kretsløp. 

Om mennesker kunne vinne kunnskap om naturen ved fordomsfritt ut-
forske den, kunne de også se menneskene på en ny måte: som en del av 
naturen med en status og verdighet som fulgte av det. En humanistisk ver-
densanskuelse utviklet læren om naturretten som gjorde gjeldende at men-
nesker er født like – med umistelige, ukrenkelige og naturlige rettigheter. 
Det ble kastet frem i nye idéer om individer som maktens kilde og rettens 
begrunnelse, og om samfunnet som en sosial kontrakt mellom dem. Per-
soner kunne ses ikke først og fremst som medlemmer av etniske grupper 
eller religiøse kollektiver, men som medlemmer av selve menneskeslekten 
og derfor som grunnleggende like. Det førte i sin tur til forslag om å for-
mulere menneskerettigheter og å knesette ytringsfrihet, folkesuverenitet, 
rettsstat, maktfordeling som konstituerende prinsipper for politisk organi-
sering, men også forslag om nye måter å organisere økonomien på for å sikre 
nasjonenes vekst og velstand basert på inngående analyser – typisk heter 
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Adam  Smiths skjellsettende verk An Inquiry into the Nature and Causes of 
the Wealth of  Nations. Ny forståelse var forutsetningen for sosial utvikling. 

En felles kjerne var det som etterhvert kom til å bli kalt «den vitenska-
pelige revolusjon». Den var en revolusjon i sakte kino. De rådende syn på 
naturens krefter, stoffer og arter ble omfortolket. Parallelt ble de faktiske og 
de mulige relasjoner mellom mennesker satt på nye begrep. Langsomt ble alle 
studier omarbeidet: fra matematikk til mekanikk, fra biologi til økonomi.

Naturvitenskapene ga makt over naturen. Samfunnsforskning og filosofi 
ga nye prinsipper for organiseringen av samfunnet, økonomien og politik-
ken – ja, generelt for samfunnsmakten. 

Selve prosedyrene for hvordan forskning og vitenskap skulle organiseres 
ble omformet. Det kanskje enkleste eksempel er overgangen fra alkymi til 
kjemi, som senere resulterte i det periodiske system.2 Ja, metodikken for 

Adam Smith, tegnet 
av John Kay 1790.
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forskning ble kodifisert: sekvensen fra observasjoner av saksforhold og hy-
poteser om sammenhenger, til prøving av implikasjoner ved fakta og forsøk.

Nye instrumenter ble utviklet og forbedret, fra mikroskopet og teleskopet 
til termometeret og det metriske system. Jorden ble kartlagt og målt, vi-
tenskapelige undersøkelser utvidet med både ekspedisjoner og eksperimenter. 
Plante- og dyremateriale ble samlet inn, ikke bare for å observere, men for å 
klassifisere og etablere taksonomier og nye regler for nomenklatur – slik det 
for eksempel ble gjort av den store pioner Carl von Linné. Og selve fore-
stillingen om naturen omkastet – at den er et eneste sammenvevet, intrikat 
hele, der alt henger sammen med alt i et universelt koplet økosystem – ble 
utviklet av den store vitenskapsmann og oppdagelsesreisende Alexander 
von Humboldt.3 

Samflyten av disse tendensene forteller ikke bare en mektig historie. De 
temmet også krefter for menneskelig handling og utvikling.

Opplysningstiden sto ikke bare om vitenskapelige oppdagelser. Den var 
også en periode med eksperimentering og utvikling av nye institusjoner og 
utvidelse av vitenskapen med nye anvendelser.

Universitetenes rolle og egen teknologi ble endret: fra først å overføre 
lærdom ved forelesninger over klassiske tekster, til etter hvert å vinne ny 
kunnskap gjennom prøving, forsøk og disseksjon. Observatorier og laboratorier 
ble etablert for finne orden og sammenheng mellom fenomenene. Trykke
kunsten åpnet opp for etablering av større biblioteker flere steder. Tidsskrifter 
tillot formidling av funn og resultater over avstand, uten direkte person-
lig kontakt eller nærvær, selv om studiereiser og dannelsesreiser også ble mer 

Naturhistorikerne Carl von Linné og Aleksander von Humboldt. Bildet av Linné er en grave
ring av Charles Clément Brevic etter Alexander Roslins portrett. Uppsala universitetsbibliotek.
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 vanlig. Oppdagelsesreisende, forskere og samlere ga tilgang til både objek-
ter og tekster hentet fra all verdens hjørner, etterhvert oppbevart og utstilt i 
museer som også ga et bredere publikum adgang til å se, fjetres og fascineres, 
og som skapte både undring, nysgjerrighet og mulighet for å oppdage sam-
menhenger som tidligere var skjult. Og kunnskap fra mange fagområder 
kunne destilleres, syntetiseres og dissemineres i encyklopedier.  Vitenskapelige 
kolleger kunne inspirere og kontrollere hverandre over gamle grenser. 

I tillegg til nye universiteter, sprang det opp lærde samfunn og akademier, 
samlinger, salonger og debattklubber. Det var mange sosiale eksperimenter, der 
universitetene ofte ble sentrale noder i et nytt økosystem for faglig  utveksling 
og utvikling. Eksperimentene med ulike akademiske former trakk flere inn, 
økt kontakt direkte og indirekte stimulerte innovasjon, interaksjon ga in-
spirasjon.

Og myndigheter og styresmakter erfarte de kunne bruke den nye kunn-
skapen, i alt fra landmåling og plogskjær til vaksiner og gruvedrift. Ja, man 
kan si at ulike land begynte å etablere en forskningspolitikk, enten det var for 
å utvikle kronometre for navigasjon eller dampmaskiner for å pumpe vann 
fra gruver, eller for å drive lokomotiver og etter hvert skip.

Strømmen av innovasjoner innen naturfag, medisin, teknologi, og i sam-
funnsforståelse ble spredt og begynte å integrere det globale samfunn. Bipro-
duktene av universiteter og forskning ble selve sinnbildet på moderniteten. 
Forskningens resultater endret de sosiale relasjoner.

Dermed ble opplysningstiden en periode da en gammel verdensansku-
else smått om senn ble avløst av en ny – en overgang fra fatalisme der natur 
og samfunn ble sett som gitt, utenfra eller ovenfra, til optimisme, en tro på 
at mennesker rustet med kunnskap kunne bruke sin omverden, forme sine 
innbyrdes relasjoner og skape sin egen historie. 

Fornuft og tvil, argumentasjon og observasjon, kunne redusere uvitenhet 
og heve kunnskap. Og kunnskap kunne så gi makt over både naturen og 
samfunnet. Idéen om historie som fremskritt i menneskelig innsikt og velferd 
fikk langsomt feste.

Den kognitive samfunnspakten
En sentralpilar i opplysningstidens tenking, var idéen om sosial organisa-
sjon som en samfunnspakt mellom mennesker. Ved anvendelse av fornuf-
ten kunne folk nå felles prinsipper for regulering av samliv, og så avtale 
seg imellom hvordan prinsippene skulle innstiftes i institusjoner og støpes 
i praksis.
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Jeg vil sette navn på et annet forhold som var grunnleggende, ikke bare 
for universitetene, men også er konstituerende for en ny offentlige debatt 
i det hele, særlig i demokratiske samfunn. Det vil jeg kalle den kognitive 
samfunnspakten. Min tese vil være at denne kognitive sosiale kontrakten nå 
er truet.

Grunnprinsippet i den kognitive samfunnspakten er at felles erkjennelse 
og delt kunnskap kan nås gjennom rasjonell debatt og bruk av gyldige be-
visgrunner. Den består av tre sett av normer:

• En felles forpliktelse overfor sannhet og normer for evidens. Dette inne-
bærer respekt for fakta og omforente prosedyrer for hvordan man skal gå 
frem for å avgjøre tvilsspørsmål og tvistemål. Dette er nært knyttet til 
hvilke navn som settes på tingene, altså til begrepsdannelse – grepene for 
å ordne forståelsen av virkeligheten – og dermed hvordan man skal gå 
frem for å observere, klassifisere, identifisere og telle. Det vil i sin tur 
avgjøre hva som skal styre søking etter relevant informasjon, og hva skal 
gjelde som belegg og bevis. Den kognitive kontrakten innebærer dermed 
skepsis overfor overleverte tanker og etablerte forestillinger, og at ingen 
livsfelter er hellige i den forstand at de er hevet over debatt og ikke kan 
utfordres på nytt – standpunkter er foreløpige og feilbarlige.

• En felles forpliktelse overfor disputters form og forløp, altså normer for 
argumentasjon. De betyr en analytisk og kritisk holdning både til egne, 
meningsfellers og motstanderes oppfatninger, og mot til å møte dem 
uten fordommer. Det innebærer videre vilje til saklighet og redelighet i 
omgang med kjensgjerninger og antakelser, og dermed mot til å la seg 
overbevise og skifte mening ved «the force of argument». Sapere aude 
eller «våg å vite», var det motto Immanuel Kant satte for hele opplys-
ningstiden.4

• En felles forpliktelse overfor debattklimaet i samfunnet, altså normer for 
interaksjon og kommunikasjon. De impliserer en ambisjon om klarhet i 
fremstilling, slik at det som sies ikke bare blir forståelig og tilgjengelig, 
men helst lettfattelig – sammenfattet i ordet clarté, klarhet. Vilje til å 
lytte og forstå har altså til følge åpenhet for at alle kan målbære sitt syn, 
toleranse for avvikende meninger og vilje til å la dem slippe til. Det betyr 
også at man legger vekt på hva som sies, ikke hvem som sier det – og føl-
gelig at autoriteter kan utfordres, at man skjelner mellom sak og person 
og ikke argumenterer ad hominem - altså tyr til personangrep, karakter-
drap eller gruppefordommer. Poenget er å søke motforestillinger for ved 
hjelp av andre få en syreprøve på egne standpunkter og i fellesskap drive 
tenkingen fremover.
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Sett under ett er denne kognitive samfunnspakten – om sannhet, saklighet, 
redelighet – en moralsk kontrakt: formålet med diskusjon og debatt ikke er å 
vinne, men sammen å lære.

Endelig var denne kognitive samfunnspakten ikke bare et spørsmål om 
individuelle holdninger, men om å etablere praktiske og politiske ordninger 
som hindrer sensur og garanterer trosfrihet og ytringsfrihet. 

Selvsagt ble den kognitive samfunnspakten ikke vedtatt og innført ved 
noe enkelt åpent vedtak et bestemt år. Snarere var den en ulmende, styrende 
idé som litt etter litt fikk feste – men med mange beskrankninger, tilbake-
slag og nedturer. Og den er stadig under press.

Den kognitive samfunnspakten var og er også konstituerende for uni-
versitetenes virksomhet. Akademia må ha en garantert frihet til å utfordre 
konvensjonell visdom og undersøke overleverte trossetninger. Historisk før-
te det til kravet om at forskere og lærere måtte kunne følge sine intuisjoner, 
artikulere sine hypoteser, finansiere sine studier og kommunisere sine kon-
klusjoner. 

Var allerede Thomas Thorild 1794 med sin devise til heftet om Rätt, eller alla samhällens eviga lag en forsvarer av 
”den kognitive samfunnspakten”?
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Dette ble gradvis anerkjent som de 
prinsipper for akademisk frihet vi for-
binder med Wilhelm von Humboldt 
(Alexanders bror): Friheten til å stude
re etter ønske, undervise etter overbe-
visning, forske etter interesse – og fri-
het til å publisere resultater og diskutere 
dem med fagfeller. 

Disse prinsipper må være konsti-
tuerende for forskningen om den skal 
forbli selv- korrigerende. 

Men under dem lå også en grunn-
leggende egalitær og meritokratisk 
tanke: Styrken i argumentene og 
soliditeten i beleggene, ikke ens po-
sisjon, sosiale makt eller gruppetil-
hørighet skulle avgjøre stridsspørs-
mål. Kontroverser skulle bilegges ikke 
av doktriner, men av data og debatt.

Men selvsagt utfordret slik kritisk tenking ortodoksier, regimer og or-
ganiserte interesser. Universiteter ble derfor ofte utpekt som urosentra som 
undergravde den etablerte orden, og som derfor måtte bringes under politisk 
kontroll – og ikke sjelden under sensur.

Og det må ikke underslås at akademikere selv, tilhengerne av etabler-
te vitenskapelige paradigmer, også kunne avvise nye tanker. Strid mellom 
skoleretninger er en kronisk del av universitetshistorien, slik Thomas Kuhn 
har fortalt oss.5 Så på historiens skraphaug ligger ikke bare mange knuste 
tankebygninger – som teoriene om flogiston eller miasme. Vi kjenner også 
historiene om mange som ble utstøtt og marginalisert ikke på tross av, men 
på grunn av at de hadde rett. Den bitre skjebne til Ignaz Semmelweiss, som 
påviste sammenhengen mellom legers dårlige håndhygiene og spredning av 
barselfeber, men ble møtt av medisinske autoriteters fornektelse, er bare et 
av mange eksempler på akademisk brudd med den kognitive samfunnspakt. 

Sannhet er altså stundom satt til side for å bevare en rådende makt-
struktur eller beskytte etablerte interesser – også innen de høyere læresteder 
og deres avleggere. For ny kunnskap kunne avdekke uhumskhet og avsløre 
makthavere.

Grunnleggeren av Universitetet i Berlin 
i 1810, Wilhelm von Humboldt, formulerte 
prinsippene for den akademiske frihet, og 
bidro til å skape det moderne læresetet som 
forente undervisning og forskning.  
Litografi av Franz Krüger.
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Truslene mot den kognitive samfunnspakten
I det 19. århundre gjorde vitenskapen store byks fremover, og det 20. år-
hundre var preget av en veldig vekst og ekspansjon av akademia. Aldri før 
var så mye innsikt vunnet i teorier, funn og anvendelser. Nye innsikter be-
grunnet nye intervensjoner, ny forståelse utløste forandringer.

Ikke minst ga den annen verdenskrig og den kalde krigen etterpå sterke 
pådrag til forskning og universiteter, både ved oppdrag og bevilgninger ikke 
bare til universiteter, men også til forskningsinstitutter og forskningspro-
grammer. Universiteter ble de steder man først vendte seg til når store ut-
fordringer skulle møtes, enten de gjaldt polio, eller å svare på Sputnik med 
ambisjonen om en månelanding. 

Det er nå millioner av forskere, og tusener kommer til hvert år. Alle disi-
pliner er blitt verdensomspennende, i den forstand at de undervises overalt 
og kommuniseres globalt.

Forskere, innen naturvitenskap, sosialvitenskap og humaniora er ikke 
bare knyttet til universiteter og forskningsinstitutter, men er i økende grad 
å finne i foretak og forvaltning. Vitenskapelig ekspertise er sterkt etterspurt 
av politikere, media og publikum. Finansieringen er stor og omfattende.

Likevel er den klareste illustrasjon på utvidelsen av vitenskapens samfunns-
messige stilling ikke funn eller oppdrag, men at vitenskapelige begrep, som 
”akselerasjon”, ”kaldfront”, ”blodtrykk”, ”BNP” eller ”selvoppfyllende profeti”, 
er blitt en del av dagligspråket. Vi er alle, også når vi ikke vet det, brukere av 
vitenskapens begreper og resultater. Og aldri før har forskere vært så mange 
eller så mye benyttet for å adressere så mange spørsmål, fra mobil-kommuni-
kasjon til pandemier, værvarsling eller makroøkonomisk styring.

Og kunnskapsinnholdet i alt vi omgir oss med øker. iPhone 6, som ble 
lansert i september 2014 var 60 ganger kraftigere enn supercomputeren 
CRAY 2 fra 1989 – og Volvo er nå en computer på fire hjul. Dørlåsen din 
kan koples til internett, og kredittkortet ditt gjør at du kan kommunisere, 
eksekvere og registrere dine transaksjoner og konvertere dem til andre lands 
valuta på millisekunder – og ja, pengesedler og mynter fortrenge av elek-
tronikk. Ikke bare styres makroøkonomien med komplekse modeller, fly 
har antikollisjonsprogrammer og AI kan stille diagnoser. Og alt som skjer i 
Tingenes Internett gir data som registrerer hvor du er og hva du gjør.

I sum: Forskningen og forskningens resultater er blitt den sterkeste sam-
funnsomveltende kraft, ikke bare ved forbedringen av hverdagslivets utalli-
ge hjelpemidler, men også ved de store globale epokeskift som antropocen 
– og i menneskenes egen forståelse av sin rolle og plass, sine muligheter og 
utfordringer.
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Men fordi universitetene har vært sentra for tankemessig oppbrudd, og 
dermed også for kritikk av regimer og politikk, er de kommet under myn-
digheters årvåkne blikk: 1968-opprøret er bare ett av mange eksempler. I 
ulike land og i ulikt omfang har akademiske læresteder ikke bare vært kri-
tisert, men tidvis marginalisert og til dels attakkert. Universitetene har ikke 
bare vært kunnskapssentra – de har vært urosentra. Studenter har vært i 
første rekke som demonstranter, fra Hong Kong til Istanbul.

Nå i det 21. århundre, er to sett av trusler mot den kognitive samfunns-
pakten særlig påtrengende: eksterne og interne. Begge er knyttet til univer-
sitetenes egen organisering, men også til teknologiske endringer. Poenget 
er at de vokser i et nytt akademisk økosystem. La meg først illustrere de 
eksterne trusler.

De eksterne trusler
I det 19. og 20. århundre var europeiske universiteter som Göttingen, Sor-
bonne og Cambridge valfartssteder for studenter og professorer. Etter den 
annen verdenskrig er USA det land som sterkest har preget modellene for 
organisering og finansiering av høyere utdanning og forskning. Det gjelder 
”liberal arts studies”, fagenes innhold og ikke minst etableringen av for-
skerutdanning for doktorgrader i ”graduate schools”. Amerikanske univer-
siteter har ofte vært knyttet til omfattende og banebrytende forskningspro-
grammer. USA er landet man har sett til, reist til og kopiert. Universiteter 
som Harvard, Johns Hopkins, Stanford, Chicago og Berkeley har vært aka-
demiske lyskilder.

Det påfallende nå er at landet er blitt et arnested for den organiserte 
politiske kritikk av forskningens resultater og teorier. Men den kognitive 
samfunnspaktens normer for sannhet, for argumentasjon og for kommuni-
kasjon undergraves i mange land, ikke minst av andre stormakter. 

USA har en lang tradisjon for offentlig opposisjon mot forskning og vi-
tenskap. Mest berømt er kanskje ”intelligent design” som et alternativ til 
darwinismen og utviklingslæren, med The Scopes Monkey Trial i Tennes-
see i 1925 som et tidlig og outrert eksempel.6 Og paradoksalt nok: de senere år 
er det de såkalte harde vitenskaper som er kommet under de hardeste anfall 
– jeg tenker særlig på angrepene på den vitenskapelige konsensus om klima-
endringenes omfang, årsaker og virkninger, og det siste halve året i under-
gravingen av medisinsk forskning under korona-pandemien. Den  kritikken 
kommet fra det høyeste politiske hold, som i president Donald Trumps 
konspirasjonsteori om at klimaendringer er ”a Chinese hoax”, at å injisere 
blekemiddel kunne være en probat beskyttelse eller at hydroxychloroquine 
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kan være et botemiddel mot Covid-19. Dog når han og hans administrasjon 
taler om ”fake science”, treffes også samfunnsvitenskapene. 

Å fremme slike angrep er blitt lettere etter den sterke veksten i sosiale 
medier, som åpner for at utsagn ikke sjekkes, filtreres eller redigeres før de 
lanseres – som det heter i sangen: ”Anything goes”. Donald Trump har over 
50 millioner Twitter-følgere. 

Mer generelt er den kognitive samfunnspaktens normer for evidens under 
angrep. Et premiss er at det ikke finnes noen objektiv sannhet, eller noen 
faglig nøytral autoritet. Mange ser det derfor ikke som nødvendig å argu-
mentere – det holder å karakterisere. Institusjoner som produserer og leverer 
fakta og analyser svekkes. Informasjon anfektes eller hindres i å komme til 
offentligheten.7 Politiske partier slåss ikke bare om, men mot vitenskapens 
troverdighet og fakta – det er mange klimafornektere og mange koronafor-
nektere. 

Men virkningene går langt ut over forskning, vitenskap og universiteter. 
Slike brudd med den kognitive samfunnspakten destruerer selve grunnla-
get for sosialt samliv. Det er det som skjer når man i dagens språk taler om 
”alternative facts”, ”fake news”, ”the post-truth society”, om lydtette ”echo 
chambers” på sosiale medier, osv. Det passer godt sammen med psykologis-
ke mekanismer som ”selektiv persepsjon” og ”confirmation bias”, der man 
søker det som bekrefter det man alt mener. Men går dette videre fordi pro-
sessen er sosialt og politisk organisert – og den er det i mange land. 

Andre regimer organiserer beretningene om fortiden slik at de passer 
med regimets ideologi – historieforfalskning er ingen ny idrettsgren, men 
den har fått flere og sterkere utøvere. Det politiske regime i Polen har la-
get retningslinjer for en autorisert versjon av fortiden der medvirkning til 
deportasjoner retusjeres vekk; det samme skjer i Ungarn. Historien om 
The Central European University som har måttet flytte sin virksomhet fra 
 Budapest til Wien etter direkte påtrykk fra statsminister Viktor Orbán er et 
frontalangrep på akademisk frihet og autonomi.8 Og selvsagt i Kina, der de-
monstrasjonene på Den himmelske fredens plass i 1989 er blitt en ikke-hen-
delse. Tildragelsene der er et forbudt tema som heller ikke kan omtales i 
sosiale medier; følgelig vet den kommende slekt fint lite om demonstra-
sjonene eller massakren. Nok et eksempel er de russiske myndigheter som 
med Putin i spissen benekter at de hadde noe å gjøre med nedskytingen av 
 Malaysia Air til tross for alt det forskningsmessige belegg som foreligger.9 
Og i et større intervju med The Financial Times i juni 2019, sa han at ”the 
liberal idea” hadde ”outlived its purpose”. Og som avisen kommenterer: 
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Mr Putin’s evisceration of liberalism—the dominant western ideology since 
the end of the second world war in 1945—chimes with anti-establishment 
leaders from US president Donald Trump to Hungary’s Viktor Orban, 
Matteo Salvini in Italy, and the Brexit insurgency in the UK.10

Den kognitive samfunnspaktens normer for argumentasjon brytes også. Den 
tidligere FBI-sjefen James Comey sier at når president Donald Trump: 
”who lies constantly about matters big and small and insists the American 
people believe it, that person’s not fit to be President of the United States, 
on moral grounds”11. Mueller-rapporten om russisk innblanding i den ame-
rikanske valgkampen 2016, dokumenterte en omfattende løgnaktighets- 
kultur i Trump-administrasjonen.12

Ikke bare normene undergraves, det samme gjør de liberale institusjoner 
som skal ivareta ytringsfrihet og meningsmangfold. I flere land er perso-
ner, også journalister og forskere, med avvikende syn under attakk. Det er 
unektelig nytt og spesielt når den amerikanske president karakteriser en 
av sine kritikere – James Comey – som en ”slimeball” Og det er bare ett 
eksempel på hvordan intoleranse settes i system fra det høyeste hold, og 
hvordan sjikane setter nye lavmål for offentlig debatt.

Selvsagt er pressen selv under angrep i mange land. Eksemplene er igjen 
lettest å hente fra USA, der president Trump igjen og igjen har angrepet 
”the fake news media” som ”an enemy of the people”. Det dypt problematis-
ke er at USA som på tross av mange skavanker i hovedsak har gitt interna-
sjonal ryggdekning til den kognitive samfunnspaktens normer, nå fører an i 
angrep – og fra selveste toppen.

Men på dette feltet er også den sosiale kognitive kontrakten under attakk 
fra mange privatpraktiserende på sosiale medier – altså nettroll som driver 
sin hets slik at andres stemme forstummer. Og The New York Times skriver 
i august 2020: 

Public health organizations have been unable to keep up with the deluge of 
sophisticated medical myths and pseudoscience shared on Facebook. De-
spite the efforts of the Centers for Disease Control and Prevention and the 
World Health Organization, content from the top 10 health misinforma-
tion sites received four times as many Facebook views as content from the 
C.D.C., W.H.O. and eight other leading health institutions during April 
2020.

Facebook enables known misinformation spreaders to share their bunk 
widely. Networks spreading health conspiracy theories and pseudoscience 
generated an estimated 3.8 billion Facebook views between May 28, 2019 
and May 27, 2020.
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The report quantifies the reach of so-called superspreaders of health mis-
information and disinformation on Facebook, including websites such as 
GreenMedInfo and RealFarmacy, which package pseudoscience as credi-
ble, believable news. These include false claims that 5G technology is harm-
ful to human health and that certain types of vaccines have never been 
tested.13

Sosiale medier er blitt superspredere av falsk informasjon.
Bruddene omfatter også den kognitive samfunnspaktens normer for kom

munikasjon. Angrepene på for eksempel IPCC er utvidet til å omfatte både 
den fri presse, universitetene som autonome institusjoner, og forvaltningsen-
heter som har publisert vitenskapelige funn og fakta som en regulær del av 
sin virksomhet. Et eksempel er Environmental Protection Agency (EPA), 
som har fått kutt i budsjetter, beskjæring av staber, munnkurv for fagfolk 
og sletting av henvisninger til klimaendring på etatens hjemmesider. Mer 
enn det: begrep som ”vulnerable”, ”diversity”, ”evidence based” etc. er satt 
på indeks i såkalte ”language guidelines”.14 EPA er også pålagt å endre den 
vitenskapelige rapporteringen om helsefarlige nano-partikler i luften.15 For-
skere fra de nasjonale offentlige organer for overvåking av klimaendringer er 
nektet å delta i vitenskapelige kongresser. Eksperter erstattes av lobbyister.16

Politiske angrep på fagfolk har man selvsagt sett ikke bare i USA. Un-
der Brexit-striden i juni 2016, uttalte den britiske justisminister, Michael 
Gove: ”People in this country have had enough of experts”.17 Selv språkets 
og logikkens regler brytes – som at to motstridende utsagn ikke begge kan 
være sanne på same tid. Med andre ord: Kritiske røster fra forskning og 
universitetenes økosystem blir sensurert. Også på delstatsnivå i USA er fors-
kere og forskningsmiljøer sjikanert og trakassert, for eksempel den kjente 
klimaforskeren Michael Mann ved University of Virginia.18

Både Sovjetsamveldet og senere Russland har en lang historie for å be-
grense akademisk frihet – og fri meningsutveksling og presse generelt. Et-
ter at president Xi kom til makten i Kina i 2012, er det innført omfattende 
sensur, en mengde dokumenter som før var tilgjengelig på nett er slettet, og 
et stort antall bloggere har fått munnkurv. Journalister er forfulgt og drept 
i mange land – The Committee to Protect Journalists har dokumentert at 
58 journalister er døde enten ved mord eller ved uforklarlige ”ulykker” i 
Russland alene.19

Bruddene med den kognitive sosiale kontrakten gjør det slitsomt å være 
samfunnsborger, fordi man ikke kan vite hvem man kan stole på, eller hva 
som kan følge eget engasjement og deltakelse. Det tar tid på egen hånd å 
finne ut av hvordan ting forholder seg. Tvil om påstander, eller sjekking 
av halvsannheter og usannheter stjeler oppmerksomhet, tapper krefter og 



37

OM DEN KOGNITIVE SAMFUNNSPAKTEN

forrykker den politiske dagsorden. Falsk informasjon kan også få en til å 
tvile på egen hukommelse, dømmekraft og virkelighetssyn – det man på 
engelsk kaller ”gaslighting”. Når man ikke ser den samme virkelighet, kan 
man begynne å tvile på alt og alle. For det er mye som kan likne på en 
sannhet – være ”sannlikt”. ”Truthiness”, kalte komikeren Stephen Colbert 
det.20 Og gjentakelse av falske påstander gir dem et skjær av sannhet. Som 
kommentatoren Roger Cohen har fremholdt: ”Trump is like the Bellman 
in Lewis Carroll’s The Hunting of the Snark: ‘I have said it thrice: What I tell 
you three times is true.’” 21

Når normene brytes av samfunnstoppene, blir det også både mer fris-
tende, lettere og mer akseptabelt å følge de dårlige eksempler for vanlige 
borgere – særlig hvis den politiske opinionen er kløyvd og polarisert. Da er 
folk mindre villige til å høre på motstanderes syn eller forandre egen opp-
fatning. Da finner halvsannheter feste fort og spres vidt. Som et gammelt 
munnhell lyder: ”En løgn kan løpe halvveis rundt jorden før sannheten har 
fått på seg støvlene” – noe forskning har belagt.22 Topplederes brudd med 
grunnleggende sannheter eller fakta normaliserer uetisk adferd og uveder-
heftig argumentasjon. Polarisering devaluerer så å si verdien av det som er 
faktisk eller sant.

Konsekvensene av brudd med denne kognitive samfunnspakten ble for-
mulert i klarspråk av Hannah Arendt i 1974:

The moment we no longer have a free press, anything can happen. What 
makes it possible for a totalitarian or any other dictatorship to rule is that 
people are not informed; how can you have an opinion if you are not in-
formed? If everybody always lies to you, the consequence is not that you 
believe the lies, but rather that nobody believes anything any longer. This is 
because lies, by their very nature, have to be changed, and a lying govern-
ment has constantly to rewrite its own history. On the receiving end you get 
not only one lie—a lie which you could go on for the rest of your days—but 
you get a great number of lies, depending on how the political wind blows. 
And a people that no longer can believe anything cannot make up its mind. 
It is deprived not only of its capacity to act but also of its capacity to think 
and to judge. And with such a people you can then do what you please.23

Problemet er særlig alvorlig når myndighetene i en stormakt som USA – 
som har vært en ledende nasjon for å opprettholde forskningens integritet 
gjennom sine universiteter, institutter og tidsskrifter – undergraver de etis-
ke standarder i den kognitive samfunnspakten. Problemet blir ikke mindre 
når også den andre ledende stormakt legger seg på en ny og problematisk 
praksis. For eksempel når Kina krever at forlaget Springer skal slutte å 
formidle det myndighetene der anser som undergravende informasjon om 
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 Tibet, Taiwan og Kulturrevolusjonen, i noen av sine samfunnsvitenskape-
lige tidsskrifter. For å beholde adgangen til de kinesiske markedet for sine 
øvrige publikasjoner, kuttet Springer-forlaget tilgangen til tusen artikler på 
sine kinesiske nettsider om disse forhold.24 Hotellkjeden Mariott falt i unå-
de fordi selskapet på sin nettside beskrev Tibet på en måte som kinesiske 
makthavere misbilliget. Apple har, for å beholde markedsadgang, åpnet for 
overvåking. Den katolske kirke har vært unnfallende for å sikre sin tilste-
deværelse.25 Det kinesiske regimet har ved systematisk vist at det ikke vil 
tolerere kritikk eller påpeking av fakta det ikke gouterer.26

The American Association of University Professors har anbefalt ame-
rikanske colleges å revurdere etablering av såkalte Confucious-sentre for 
språk og kultur som Kina finansierer, fordi de blir overvåket på en måte som 
undergraver deres akademiske integritet.27 

Med andre ord: De som gjør som seg avhengig enten av det kinesiske 
markedet eller kinesiske myndigheter for studier, finansiering eller forsk-
ning, øker sin sårbarhet. 

Som Vergil skrev om faren for trojanerne da de så en prektig trehest uten 
for Trojas murer: ”Vokt deg for grekerne når de kommer med gaver!”

De interne trusler
Truslene mot den kognitive samfunnspakten kommer ikke bare uten-
fra. Et eksempel på en trussel innenfra er det man kunne kalle det post- 
modernistiske paradigme, som nettopp berører den kognitive samfunns-
paktens normer om sannhet. Blant elementene der er fornektelsen av en 
stabil virkelighet og mulighetene for gyldige vitenskapelige resultater. 
 Vitenskap og objektiv kunnskap blir langt på vei sett på som en vestlig, 
tildels borgerlig, maskulint konstruert ideologi, og resultatene derfor som 
relativistiske. Samtidig skrives dette i et språk og med en sjargong som bry-
ter med kravene til klarhet.28

Men en annen type intern trussel er det som går under navn av vi-
tenskapelig uredelighet og som berører normene for argumentasjon og 
kommunikasjon. De fleste land har prominente eksempler på det som går 
under navn av ”academic fraud”. Det er grunn til å tro at dette har økt i 
omfang.29 De tre alvorligste er fabrikasjon av data (en form for ”alternative 
fakta”!), falsifikasjon av funn og resultater og plagiering av andres arbeid. 
Det mest notoriske eksempel fra Norge er trolig Sudbø-saken, fra Sverige 
den såkalte Macchiarini-saken. Begge viste at de høyere læresteder og 
forskningsinstitutter selv hadde problemer med å håndheve vitenskapelig 
integritet – både kolleger, medforfattere, redaksjoner og altså de akade-
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miske institusjonene selv: man er så opptatt av å dele ære at man svikter i 
delingen av ansvar.30

Det sentrale spørsmålet er kanskje dette: Skal man fokusere på den indi-
viduelle svikt eller på de institusjonelle insentiver?

For i utgangspunktet er problemet dette: det er de samme insentiver – 
nysgjerrighet, kollegial anerkjennelse, pekuniær belønning, og ikke minst 
tilgang på forskningsmidler – som sporer til forskning som sporer til falsi-
fisering.

Spørsmålet er derfor om de institusjonelle insentivene øker sjansen for 
forfalskning som truer forskningens integritet. For både forskere, tidsskrif-
ter og universiteter henter deler av sitt rennommé fra omfanget av og refe-
ransene til publikasjoner, særlig i tidsskrifter med ”high impact”. 

Da kan krysningen av to tendenser ved universitetene spille sammen. 
På den ene side den sterke økningen i antallet akademiske forskere, og hvis 
karriere avhenger av å bli publisert og sitert. 

På den annen side ”The Open Access Movement” som er etablert av 
ideelle grunner, for å gjøre forskning gratis tilgjengelig, men som sviktet 
på kvalitetskontroll. Men for å komme på trykk, må de som publiserer ar-
tiklene betales. Det har skapt en rekke perverse insentivsystemer: fiktive 
”tidsskrifter” som med navn som likner på de prestisjetunge, ”fake peer re-
view”, bruk av ”ghost writers” og ”citation rings” for å drive opp impact og 
rennome.31 Gina Kolata, The New York Times’ kjente vitenskapsjournalist, 
skriver at dette har skapt nytt økosystem rundt forskning, ”an ecosystem of 
pseudoscience”.32

Og det nye finansieringssystemet har fremmet etableringen av det som 
kalles ”predatory journals”, hvis mål ikke er å fremme forskning, men å tjene 
penger.33 Når ”Open Access” for noen er blitt nærmest en religion og store 
midler er stilt til disposisjon, kan man få en ny bekreftelse av det gamle ord-
tak: ”The way to hell is paved with good intentions”. Og jo sterkere de inter-
ne trusler, desto vanskeligere blir det å motstå de eksterne. For førstelinjen i 
forsvaret av universitetenes autonomi er forsvaret av forskningens integritet.

Det er også andre eksempler på interne trusler – for eksempel den kor-
rupsjon som nylig er avdekket ved noen av de fremste amerikanske univer-
siteter, der rike foreldre har kjøpt studieplasser for sine håpefull ved å finne 
en bakdør for opptak – det har slått hull i meritokratimyten om at det er de 
best kvalifiserte som får plass og immatrikuleres.34

Poenget er at de utviklingstrekk som undergraver akademia og den kog-
nitive samfunnspakten, både de eksterne og de interne, er konsekvenser 
som følger av veksten i og utformingen av systemet for høyere utdanning 
og forskning. 
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Kassandra forsøker forgjeves å advare kong Primos (til venstre) og Hektor (til høyre) om Trojas 
forestående undergang. Freske i Pompeii.
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Økningen i institusjoner og ressurser, i staber og studenter, i oppgaver 
og samfunnsmessig status, har vært ønsket velkommen – ja, aktivt søkt av 
universiteter og høyskoler. Slik sett er optimismen fra opplysningstiden be-
kreftet.

Men den nye status, vekst og glans har kommet med innebyggete farer 
og trusler. Identifiseringen av dem er ikke ny. Den skarpeste formulering 
ble gitt for seksti år siden, av en som også kunne liknes med Kassandra – 
hun som også advarte trojanerne mot det som kunne skjule seg i den trojan-
ske hesten. I dette tilfelle var Kassandra en av de store helter fra den annen 
verdenskrig: general Dwight D. Eisenhower. I sin avskjedstale som USA:s 
president, den 17. januar 1961, om ”det militær-industrielle kompleks”, ad-
varte han ikke bare mot industri-interesser, men også mot sider av offentlig 
finansiering. Han sa:

Akin to, and largely responsible for the sweeping changes in our [societies], 
has been the technological revolution during recent decades.

In this revolution, research has become central; it also becomes more 
formalized, complex, and costly. A steadily increasing share is conducted 
for, by, or at the direction of the Federal government. 

Today, the solitary inventor tinkering in his shop, has been overshad-
owed by task forces of scientists in laboratories and testing fields.

In the same fashion, the free university, historically the fountainhead 
of free ideas and scientific discovery, has experienced a revolution in the 
conduct of research.

Partly because of the huge costs involved, a government contract be-
comes virtually a substitute for intellectual curiosity.

The prospect of domination of the nation’s scholars by Federal employ-
ment, project allocations, and the power of money is ever present—and is 
gravely to be regarded.35 

Det gjelder selvsagt ikke bare når den sterke aktøren er politiske myn-
digheter. Det gjelder også sterke private aktører. Vi kan tale ikke bare 
om et ”militær-industrielt kompleks”. Vi kan for eksempel også tale om et 
« medisinsk-industrielt kompleks» der de sterke aktørene er farmasøytiskes 
selskaper, enten resultatet gjelder opioider36 eller annen medisin.37 Og vi har 
både tobakks-lobby og sukker-lobby, der forskning er blitt styrt og resulta-
ter fordreiet eller forfalsket. Bestilt og betalt forskning kan farge konklu-
sjoner – det kan være vanskelig for forskere å bite hånden som føder dem.

Så bare å kritisere aktører utenfra, en deus ex machina, som Trump, blir 
for lett og er for enkelt. Det som må analyseres og konfronteres, er de spen-
ninger og trusler mot sin egen virksomhet som akademia selv har vært med 
på både å bygge opp og på å bygge inn.
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Omkamp med opplysningstiden?
Jeg begynte med å begrunne hvorfor universitetene har vært blant de aller 
mest fremgangsrike organisasjoner det siste årtusen. Nå er truslene store, 
og de er påtrengende. De kommer fra både regimer og bevegelser, fra stater 
og fra storforetak. 

Men Eisenhower så trusler mot høyere utdanning og forskning som er 
innleiret i deres egen vekst og innvirkning. Og det som kommer utenfra, er 
ikke bare støtte. Det er farer og fristelser.

Da er det viktig at universitetene både er og forblir steder der man ikke 
bare må, men ønsker å høre standpunkter man er uenig i, og man kan ha 
ordskifter uten dype skyttergraver og munnhuggeri, ikke bare i de akade-
miske miljøer men i samfunnet rundt. 

Det er et arbeid for å opprettholde den kognitive samfunnspakten ved å 
insistere på dens normer, ved på en gang å si det som er sant, ved å gi rom 
for tvil, og likevel holde fast ved den fundamentale virkeligheten av verden 
som den faktisk er. Det finnes noe som er objektivt, og derfor noe som gir 
fellesskap mellom mennesker når de utvikler felles gjeldende standarder for 
argumentasjon og etterprøving – og følger dem. Alle versjoner av ”virkelig-
heten” er ikke like gyldige. 

Det er en gammel erkjennelse at svakheten ved et åpent samfunn er at 
åpenheten kan brukes mot det selv. Denne erkjennelsen er viktigere siden 
truslene ikke er langt borte, men faktisk midt iblant oss – hver dag. Om de 
ikke møtes, vil ikke bare universitetene svekkes i dette 21. århundre. Pro-
blemet er ikke bare om de vil overleve, men hva de vil overleve som. Svekkes 
universitetene, vil det også undergrave åpne samfunn i det hele.

Tidens største utfordring er derfor det en kunne kalle den omkamp med 
opplysningstiden vi nå er inne i. Bildet er sammensatt, men vi er i en periode 
der fakta fornektes, også av sterke myndigheter; der innsamling av sentrale 
dataserier – for eksempel om klima – stanses, der konspirasjonsteoriene er 
mange og lett settes i omløp, der forskningsbudsjetter beklippes. De akade-
miske institusjoners autonomi er mange steder under press og ulike interes-
ser ønsker forskning satt til side som premisser for offentlige og private be-
slutninger. Normene for rasjonell debatt og den vitenskapelige arbeidsmåte 
undergraves. Dette skjer i de største makter, som USA, Kina og Russland, 
men også i mindre land, som Ungarn og Polen.

Alt dette gjør forskningens og de høyere læresteders oppgave på en gang 
viktigere og vanskeligere. Og den pålegger både forskere, staber og studen-
ter et større ansvar, faglig og moralsk, for hele samfunnet rundt. Akademisk 
frihet er alltid en trussel mot autoritære regimer og strømmer. De akademis-
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ke institusjoner må derfor gå sammen for å forsvare sine felles verdier, sin 
integritet og sin autonomi. Mottoet kunne være: Forsvar opplysningstiden!

Grunner til optimisme
Er det noen grunn til optimisme? Alle land har tre typer ressurser. For 
det første dem som tømmes ut, som malm eller olje, og som for alltid er 
borte når de er brukt. Det som fremstilles og fremdrives ved universite-
tene, er ikke disse uttømbare ressurser – selv om universitetene bidrar til 
 utvinningen og foredlingen av dem. For det andre de fornybare, som regnet 
over fjellene som vi samler i demninger og gjør til elektrisitet for dalene. Det 
som fremstilles ved universitetene er heller ikke disse fornybare ressurser, 
som hydroelektrisk kraft eller fisk – selv om universitetene lærer oss å hus-
holdere bedre med dem og til å foredle dem: fisk er ikke bare mat – fiskeslo 
kan bli til enzymer og medisiner. 

Nei, den første grunnen til optimisme er denne: universitetene utvinner, 
utvikler og foredler, det er den tredje typen ressurser: de som kan anrikes, 
spire og gro – med ett ord: de voksbare ressursene. De utgjøres først og 
fremst av befolkningens talent.

Og dette er det paradoksale: De aller fleste ressurser i verden er svært 
ulikt fordelt: noen land har vide åkerland og skog, andre har ørken. Noen 
land har vært rikt velsignet fra naturens side. Men det er én ressurs som 
er mer likt fordelt enn noen annen: Menneskelig talent. Overalt der det er 
mennesker, der det talent! Menneskelige evner er den mest likt fordelte av 
alle ressurser i verden. Og disse voksbare ressursene får stadig større betyd-
ning. Så den kritiske manko er ikke mangel på ressurser. Det er heller ikke 
mangel på viten om hva som må gjøres. Forskjellene skapes av den ulike 
evne land har til å bygge opp sin befolknings kompetanse – ressursene som 
ligger i folk selv. Kompetanse er demonstrerte evner til å holde en omforent 
standard til å løse oppgaver – evne til å forstå, foregripe og handle. Det som 
vil skille er landenes evne til å heve disse standardene. Dette er den ene 
grunn til optimisme.

Den andre grunn til optimisme er at forskningen har en ressurs som er 
svær, ja enorm – en ressurs som alltid fornyes og aldri tar slutt. Og ressursen 
er denne: I forskningen er det alltid flere spørsmål enn svar. Det er alltid 
flere problemer enn løsninger. Noen er nye, som å finne en virksom vaksine 
mot covid-19. Noen er gamle, men stadig uløste, som å finne en regel for 
neste primtall. 

Her er min tese denne: Forskningen vil aldri slippe opp for oppgaver 
fordi vi aldri vil slippe opp for forskingens viktigeste ressurs: uvitenhet! 
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I  Paulus første brev til Korinterne heter det, at det som blir stående er «tro, 
håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten». For forskere gjel-
der dette: man har tro på at problemer lar seg løse, håp om å være den som 
kan makte det. Og da gjelder dette: Størst av alt er uvitenheten! 

Den tredje grunn til optimisme er svaret på dette spørsmålet: Hvor kan 
man leve de mest spennende liv? De unge kan i dag få mange fristende 
tilbud – både om en plass i solen og ”15 minutes of fame” – for eksempel i 
”Hotel Paradise”, ”Temptation Island”, ”Ex on the Beach”, eller kjøre en 
sportsbil med 400 hestekrefter. 

Men når man ved universitetene har uvitenhet uten grenser, møter man 
også mulighetene til oppdagelse og forbløffelse – ikke bare slitet og frustra-
sjonene ved blindspor og feilslåtte eksperimenter, men også den intense 
 fryden ved å lære noe nytt nesten hver dag, eller ved å kunne bidra med noe 
nytt, rett som det er.

For enhver god idé kan gi en sterk følelsesmessig opplevelse – den heftig 
glede over å ha oppdaget noe enten du selv eller andre ikke før har hørt, 
sett, tenkt eller følt: Eureka! Eller ved å gjenoppdage og gjenoppvekke noe 
tilsvarende som har vært glemt. I universitetskulturen skal en ikke bare søke 
substansielle innsikter, erkjennelse, men også formidle opplevelse: av gjen-
nombruddet, tankespranget, nytolkningen – og den vellykkete form i frem-
stilling og formidling. Hvert emne har sin gode stil.

Det vil si: Ved universitetene skal en finne dem som driver med det de 
er drevet av. De som forsøker å trenge inn i og knekke koden for fortidens 
mangfoldige tankemønstre – selv der det ikke er noen Rosettasten. De som 
går inn i den risikofylte virksomhet det er å ta et oppgjør med vaneforestil-
lingene, få nye intuisjoner, formulere nye hypoteser – og som ved det stadig 
risikere å få virkeligheten i fleisen. 

De som vil ha slike opplevelser i sitt liv, kan ikke sitte der med gapende 
nebb og vente på å bli foret eller sitte ved veggen og vente på å bli bydd 
opp. De må hele tiden la lysten drive dem tilbake til labben eller til boken, 
la nysgjerrigheten drive dem tilbake til databasene og til arkivene – og til 
hverandre. Universitetenes oppgave er å organisere besettelser som tennes og 
festes når man blir student, og så varer livet ut: møter gode idéer som gir 
sterke følelsesmessige opplevelser og man hver dag enten kan lære noe nytt 
eller finne ut noe nytt. Derfor er det enkleste kjennetegn på et faglig sterkt 
universitetsmiljø: Evner det å trekke til seg faglig nysgjerrige studenter?

Kort sagt: Ved et universitet skal en lære å tenke klart og kritisk, føle 
sterkt og intenst, formidle med stil og presisjon, og handle med fantasi, 
fornuft – og humanitet.
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Derfor blir den sentrale oppgaven å bevare og verne universitetenes in-
tegritet og autonomi som plattformen de selv må bygge på – men også være 
førstelinjen i forsvaret av den kognitive samfunnspakten. 

Det vil avgjøre ikke bare for hvilke universiteter vi får, men også for 
hvilke samfunn vi får. 
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Med Eva Åkesson vid rodret 
– strategiska prioriteringar

Av Anders Malmberg

I nio år, 2012–20, har Eva Åkesson verkat som rektor vid Uppsala universi-
tet. Under hela perioden har jag varit prorektor, det vill säga rektors ställ-
företrädare och medarbetare i vad rektor brukar beskriva som ett  gemensamt 
ledarskap. Min uppgift här är att skriva några ord om rektoratets strategiska 
prioriteringar under perioden. Det är en grannlaga uppgift. Nio år är en 
lång tid, universitetet är en stor, mångfasetterad organisation, och om-
världsförutsättningar förändras ibland snabbt. Perioden har också, utan att 
det någonsin ställts upp som ett särskilt mål, präglats av stark tillväxt. Mel-
lan 2011 och 2019 ökade universitetets ekonomiska omsättning från 5,2 till 
7,4 miljarder kronor och antalet anställda ökade från drygt 5 900 personer 
till nära 7 300. Den verksamhet som tillkommit – 2,2 miljarder i omsättning 
och 2 400 anställda – ligger främst inom forskningen. 

Att leda ett universitet borde, kan tyckas, handla om att sätta upp mål, 
formulera en strategi och sedan genomföra den. Så linjärt fungerar dock säl-
lan verkligheten. Arbetet i en universitetsledning handlar i stället oftast om 
att hantera en vardag fylld av möten och framträdanden. Det gäller att for-
ma alla de mer eller mindre detaljerade ställningstaganden och beslut i stort 
och smått som krävs för att universitetet skall fungera på kort och längre 
sikt. Det finns en veckocykel (ledningsråd, beslutssammanträde, kalender, 
så kallade triomöten med rektor, prorektor och universitetsdirektör), en ter-
minscykel (terminsstart, konsistoriemöten, högtider, terminsavslutning), en 
årscykel (budgetunderlag till regeringen, verksamhetsplan, årsredovisning) 
och en flerårscykel (forskningspropositioner, statliga utredningar och refor-
mer, utvärderingar). Det finns även en omfattande representation; Uppsala 
universitet har ett stort inflöde av gäster och en bred samverkan med andra 
aktörer i samhället, lokalt, nationellt och internationellt. Utöver detta dyker 
regelbundet upp oförutsedda händelser – internt eller externt – som kull-
kastar all planering och fordrar mer eller mindre akut (kris-) hantering.
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Rektor Eva Åkesson och prorektor Anders Malmberg fotograferade 6 oktober 2017, då Universi
tetshuset åter öppnade efter halvtannat års renovering.
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I denna hektiska vardag finns sällan någon fredad tid för att formulera 
eller genomföra en strategi. I stället handlar det i praktiken om att formu-
lera ett antal styrande principer eller prioriteringar och sedan uthålligt låta 
dessa så långt som möjligt vägleda det dagliga handlandet. Självklart är 
årscykelns tunga processer – särskilt den så kallade VP-processen som löper 
under vårterminen och resulterar i att konsistoriet i juni fastställer universi-
tetets verksamhetsplan och medelsfördelning för det kommande kalender-
året – viktiga för att driva universitetet i önskvärd riktning. Det gäller dock 
samtidigt att utnyttja alla typer av händelser – ett samgående med ett annat 
lärosäte, ett remissvar på en utredning, en externt eller internt initierad ut-
värdering eller till och med en oväntad och hastigt uppkommen kris – för 
att knuffa de prioriterade frågorna framåt.

I denna uppsats är det rektoratet Åkessons vägledande principer och 
prioriteringar som jag skall försöka identifiera och kort beskriva. Tre frågor 
behandlas: 

1. Vilka områden/teman har stått i fokus för ledningens arbete?
2. Har prioriteringarna förändrats över tid och i så fall hur?
3. Hur har det gått, har det blivit några resultat?

Det två första frågorna är relativt enkla att redogöra för, den tredje är myck-
et svårare och här uppstår också problemet med författarens brist på distans 
till ämnet. Som delaktig i de beskrivna processerna är det svårt att med 
trovärdighet recensera utfallet av dem. Det kommer dock inte att hindra 
mig från att försöka. 

Jag har framför allt använt tre källor som utgångspunkt. Den första är 
det linjetal som Eva Åkesson höll vid rektorsskiftet i december 2011 och 
vilket återges in extenso i början av denna skrift. Så vitt jag minns läste och 
kommenterade jag innehållet i talet inför ceremonin, men eftersom rektors-
skiftet ägde rum redan ett par veckor innan vi tillträdde i våra roller kan 
det knappast ha föregåtts av någon mer omfattande gemensam strategisk 
diskussion. 

Den andra källan är en power point-presentation, som utarbetades i an-
slutning till ett internat med rektors ledningsråd redan i augusti 2012 och 
sedan bearbetades i olika omgångar och lades till grund för ledningsrådets 
internat i augusti 2014. Det senare innebar på flera sätt en omstart. Den så 
kallade ”rektorskrisen” hade kulminerat och kommit till en lösning under 
vintermånaderna 2014 och från halvårsskiftet tillträdde de vicerektorer som 
vi alltsedan dess arbetat nära tillsammans med: Stellan Sandler, Johan Tysk 
och, några månader senare, Torsten Svensson. 
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Den tredje källan är den senaste versionen av Uppsala universitets Mål 
och strategier, som antogs av konsistoriet i december 2019 och som under 
2020 implementeras inom vetenskapsområden och fakulteter. I detta doku-
ment kan man utläsa mycket av de principer och prioriteringar som väglett 
Uppsala universitet under senare år.

Den enkla tankemodellen är således att linjetalet 2011 representerar Eva 
Åkessons utgångspunkt inför ankomsten till Uppsala. Ledningsinternatet 
2014 får representera den mer utmejslade, och för ledningen gemensamma, 
strategiska agenda som vuxit fram under en inledande tvåårsperiod, medan 
Mål och strategier snarast får ses som en slutpunkt, som rektoratet Åkessons 
strategiska arv. Utan att föregå den avslutande ”analysen” kan vi redan här 
slå fast att det föreligger en betydande kontinuitet över perioden. Agendan 
har breddats och utvecklats men mycket har legat fast.

Eva Åkessons utgångspunkt: linjetalet
När Eva Åkesson anlände till Uppsala förde hon med sig några tydliga 
programpunkter, formulerade i hennes linjetal. Vid sidan av de mer över-
gripande portalformuleringarna (forskning och utbildning av högsta kvali-
tet, utveckling och innovation, bidra till en bättre värld, akademisk frihet, 
kollegialt ledarskap) var det några utvecklingsområden och teman som gavs 
särskild uppmärksamhet. Ett sådant var framhävandet av det breda univer-
sitetets särskilda förutsättningar att med gräns överskridande initiativ adres-
sera komplexa samhällsutmaningar. Därutöver lyftes tre ledstjärnor fram: 
oavbruten kvalitetsutveckling, ständig strävan att utveckla internationalise-
ringsarbetet samt ödmjuk medvetenhet om att studenterna utgör framtiden. 

Högsta kvalitet i utbildning, forskning och innovation beskrevs som må-
let att sträva mot. Kvalitet och förnyelse utgjorde ledord och utvärdering-
ar skulle även i framtiden utgöra underlag för strategiskt  förnyelsearbete. 
 Detta var den första ledstjärnan.

För det andra såg Eva Åkesson internationalisering som en strategi för 
att nå högre kvalitet i forskning och utbildning. Internationalisering skulle 
vara en integrerad del av all verksamhet för ett universitet i världsledande 
ställning. Uppsala universitet skulle spela en aktiv roll i det globala samhäl-
let och främja utveckling genom att bygga långsiktiga relationer. Universi-
tetet skulle fortsätta att utvecklas som ett internationellt lärosäte.

Den tredje ledstjärnan handlade om studenterna. De var framtida leda re, 
vilka skulle komma att verka i en alltmer globaliserad och föränderlig värld. 
För att rusta dem för deras framtida roller måste universitetet ständigt om-
pröva och utveckla undervisningsmetoder och ämnesinnehåll. Eva Åkesson 
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betraktade studenterna som medarbetare i kvalitetsarbetet, och uppmuntra-
de dem att vara aktiva och engagerade inom kårer, studentnationer och för-
eningar. Ett starkt studentinflytande skulle bidra till ett starkt universitet.

Vid sidan om dessa tre ledstjärnor nämndes även vikten av att Uppsala 
universitet var en attraktiv arbetsplats, där karriärvägarna var tydliga och 
transparenta. Med begreppet ”widening participation” underströks till sist 
att Uppsala skulle vara ett öppet och välkomnande universitet för både stu-
denter och anställda, kvinnor och män, oavsett ursprung, bakgrund eller 
läggning. 

Genomgående strategiska prioriteringar: 
ledningsinternat 2014
Ett par år senare, i augusti 2014, hade läget förändrats på flera punkter. 
Rektor och prorektor hade formerat ett gemensamt ledarskap som inte 
baserades på någon strikt uppdelning av ansvar för utbildning respektive 
forskning. I stället drevs en agenda med fyra strategiska prioriteringar som 
allt sedan dess funnits med i ganska oförändrad form, och ett par mer över-
gripande frågor vars exakta formulering varierat något över tiden. De fyra 
strategiska prioriteringarna formuleras i kortaste form: kvalitet, kompetens 
och karriär, internationalisering, infrastruktur. Det handlar om genomgå-
ende frågor som skär över såväl utbildning som forskning och som skapar 
försättningar för att universitetet skall nå sina högt ställda mål. Frågorna är 
genomgående också i den meningen att de delvis berör hur vi organiserar 
och utvecklar verksamheten, samtidigt som de har kopplingar mot bredare 
arenor lokalt, nationellt och internationellt, och därmed hur vi samarbetar 
med andra lärosäten och samhällsaktörer, liksom till utformning av politik, 
nationella spelregler och finansieringssystem.

Kvalitet. Kvalitetsarbete är ett område där nationella krav sätter ramar 
för lokala insatser. Under första halvan av 2010-talet hade Sverige ett system 
där Universitetskanslersämbetet (UKÄ) lät granska i princip samtliga ut-
bildningar, i första hand utifrån om det i ett urval examensarbeten gick att 
utläsa huruvida studenterna inom en utbildning nått fastställda lärandemål. 
Om en utbildning fick ”överbetyg” belönades lärosätet med extra kvalitets-
medel, de som fick underbetyg fick genomgå förnyad granskning efter att 
ha vidtagit åtgärder. Ett misslyckande även i ”ombesiktningen” riskerade 
att leda till förlorad examensrätt. Från lärosätenas sida – och här spelade 
Uppsala universitet en aktiv roll – kritiserades systemet för att vara alltför 
inriktat på kontroll och för litet på utveckling, att den ensidiga metoden 
fungerade alltför normerande, och att det var principiellt fel att en tillsyns-
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myndighet som Universitetskanslersämbetet skulle vara så djupt involverade 
i lärosätenas kärnverksamhet. I stället förespråkade vi att kvalitetssäkring 
skulle bli ett lärosätesansvar och att ett system infördes där lärosätena i egen 
regi, men självklart med externa granskare, lät utvärdera sina utbildningar 
och att tillsynsmyndigheten, om det ansågs påkallat, fick granska att läro-
sätena levde upp till det ansvaret. Principiellt framförde vi samma synsätt 
när det gällde forskningen.

Från 2016 har Sverige ett system där lärosätena i princip ålagts detta an-
svar. Uppsala universitet har byggt upp ett system med systematiska utbild-
ningsutvärderingar enligt en sexårscykel i fakulteternas regi, årliga utbild-
ningsuppföljningar och ett system med kvalitetsdialoger som säkerställer 
att problem som upptäcks i utvärderingar och uppföljningar åtgärdas.

På forskningssidan hade Uppsala redan tidigare varit nationellt stilbil-
dande med sina universitetsövergripande forskningsutvärderingar, KoF07 
och KoF11. Under perioden har vi genomfört en tredje sådan utvärdering, 
KoF17 (där KoF liksom tidigare står för kvalitet och förnyelse). Uppläg-
get var dock annorlunda. I stället för att en tredje gång ”sätta betyg” på all 
forskning inom universitetet, undersöktes hur väl de kvalitets- och förny-
elsedrivande processerna fungerar i våra forskningsmiljöer. En enkät till 
all forskande personal besvarades av 3 700 personer och gav en bild både 
av vad dessa uppfattade som viktigt i en god forskningsmiljö och hur de 
betraktade sina egna forskningsmiljöer i ett antal avseenden. Enkäten låg 
tillsammans med annat material till grund för institutionernas självvärde-
ringar, som i sin tur bedömdes av internationella expertpaneler. Under åren 
2020–21 genomgår Uppsala universitet en så kallad lärosätesgranskning, där 
vårt kvalitetssystem för utbildning blir föremål för bedömning av en UKÄ-
panel. I bästa fall får vi acceptans för vårt sätt att arbeta med kvalitet och 
samtidigt goda förslag på hur kvalitetsarbetet kan göras än mer effektivt 
och ändamålsenligt.

Kompetens och karriär. För att på sikt kunna bedriva utbildning och forsk-
ning av högsta kvalitet måste universitetet kunna attrahera duktiga lärare 
och forskare som vill stanna kvar och utvecklas. Det fordrar både ett tyd-
ligt karriärsystem, goda rekryteringsformer och stöd för att befintliga lä-
rare och forskare skall utvecklas. Detta är ett område där Sverige och Upp-
sala universitet har haft problem. När internationella kolleger granskar oss, 
som senast i KoF17, får vi väldigt klar återkoppling. De uppfattar att vårt 
karriär system är otydligt, våra benämningar på anställningstyper är svår-
begripliga och våra rekryteringsprocesser är krångliga och långsamma. En 
del är förvånade över att institutionsnivån är så litet delaktig i det  viktiga 
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rekryteringsarbetet, andra är förvånade över att rektor inte har större in-
flytande.

Även inom detta område är vi delvis beroende av statlig reglering, men 
just anställningsfrågor är ett område där svenska universitet i europeisk 
jämförelse åtnjuter stor autonomi. Vi borde med andra ord kunna göra detta 
bättre.

Vi drog tidigt igång ett arbete med så kallade kompetensförsörjnings-
planer. Fakulteterna arbetade tidigare med professorsprogram, det vill säga 
planeringsdokument, där de gjorde överväganden och ställningstaganden 
angående vilka professurer som skulle lysas ut under en kommande period. 
I kölvattnet av befordringsreformen runt sekelskiftet 2000 blev dessa pro-
gram successivt allt mindre relevanta. Vi införde därför från 2016 en ord-
ning där vi på alla nivåer (vetenskapsområde/fakultet, institution) skulle 
göra analyser och bedömningar av kompetens- och rekryteringsbehov un-
der en kommande programperiod och att dessa bedömningar skulle om-
fatta läraranställningar på alla nivåer, således inte bara professorer. Dessa 
planer eller program fastställs inte formellt på högre nivå, utan tjänar pri-
märt syftet att få institutionsnivån att arbeta mer strategiskt med kompe-
tensförsörjningsfrågorna. 

Uppsala universitet anslöt sig också efter en ansöknings- och ackredite-
ringsprocess till European Charter for Researchers and a Code of Conduct 
for the Recruitment of Researchers i februari 2019. Detta arbete har förts 
vidare genom ett antal projekt som berör implementering av Charter and 
Code: prefektrollen, karriärvägar inom akademin respektive pedagogisk 
meritering.

Flera av dessa projekt knyts ihop med den revidering av universitetets 
anställningsordning som under 2020 genomförs under ledning av tidigare 
universitetsdirektör Ann Fust, och vars förslag remissbehandlas under hös-
ten med sikte på konsistoriebeslut i slutet av året. 

Internationalisering. Med den så kallade Bolognaprocessen omstrukturera-
des den högre utbildningen i Sverige och vi fick för första gången en tyd-
ligt definierad avancerad nivå, med (oftast) tvååriga masterprogram helt el-
ler delvis inriktade mot internationella studenter. År 2011 införde Sverige 
studieavgifter för studenter från länder utanför Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. Uppsala universitet hade vid tidpunkten inte fullt ut 
byggt upp utbudet av internationellt inriktade masterutbildningar och när 
avgifterna infördes minskade inflödet av studenter drastiskt. Universitetet 
har sedan dess genomfört ett långsiktigt arbete för att förbättra utbudet 
av internationella masterprogram, utveckla internationell marknadsföring 
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och studentmottagande, samt öka tillgängligheten till stipendier. Det har 
resulterat i en markant ökning av antalet avgiftsbetalande studenter, både i 
absoluta tal och i förhållande till andra svenska lärosäten. År 2018 översteg 
för första gången antalet utomeuropeiska studenter siffran från tiden innan 
avgifterna infördes. Kurvan har därefter fortsatt uppåt. Också när det gäller 
utbyten inom Europa och inte minst mellan europeiska och utomeuropeiska 
universitet inom det så kallade Erasmus+-programmet har Uppsala varit 
framgångsrikt. 

Ett annat område där den internationella agendan har utvecklats gäl-
ler de strategiska nätverken (Coimbra, Matariki, SANORD, U4 och The 
Guild of European Research Intensive Universties). U4-nätverket har blivit 
 U4Society sedan Tartu anslöt till de tidigare medlemmarna Gent, Gro-
ningen, Göttingen och Uppsala. I skrivande stund kommer besked om att 
vår ansökan beviljats stöd inom andra utlysningen till European Univer-
sities, där U4S-universiteten tillsammans med ytterligare fyra universitet 
ingår i projektet ENLIGHT.

Samtliga U4Society-universitet är även medlemmar i det relativt nybil-
dade nätverket Guild of European Research Intensive Universities där tjugo 
universitet från ett drygt dussintal länder ingår. Genom ”Guilden” har vi 
framför allt fått en plattform för att agera inom europeisk forsknings- och 
utbildningspolitik.

Ett tredje område gäller ett antal projekt där svenska lärosäten tillsam-
mans gjort riktade insatser för att stärka samarbetena med universitet i ut-
valda länder såsom Chile (Access), Japan (Mirai), Sydafrika (SASUF), USA 
(CALIE). Inte minst Sydafrikaprojektet har starkt engagerat Eva Åkesson 
som även fungerat som ordförande i SANORD-nätverkets styrelse.

Ett fjärde område har gällt vad som kommit att kallas internationalise-
ring på hemmaplan. Med ökande antal internationella studenter, doktoran-
der, postdocs och läraranställda blir det allt mer angeläget att säkerställa att 
alla grupper blir fullt ut integrerade i alla delar av universitetets verksamhet 
och ledning. Det var inte minst en återkoppling som kom från flera av pa-
nelerna i den senaste KoF-utvärderingen. I detta sammanhang har bland 
annat 2018 antagits en ny språkpolicy, vilken betonar att Uppsala universitet 
har ambitionen att vara världsledande, varför kommunikation i många sam-
manhang behöver ske på andra språk än svenska, vanligtvis på engelska.

Infrastruktur. Forskningsinfrastruktur är kanske den fråga som allra tydli-
gast tillkommit på agendan under perioden. Den har aktualiserats av flera 
skäl, men främst för att forskningsanläggningar, avancerade instrument, 
byggande av databaser och behovet att hantera mycket stora datamängder 
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blivit en allt mer central förutsättning för att bedriva forskning, och indi-
rekt även utbildning, inom allt fler områden. Det innebär en utmaning när 
det gäller finansiering: Hur skall kostnader för gemensamma nyttigheter 
fördelas och vem skall betala? Men utmaningen handlar lika mycket om 
styrning och prioritering. Medan mycket av forskningen bedrivs, och mår 
bäst av att bedrivas, ”bottom-up” med utgångspunkt i enskilda forskares 
och gruppers kreativitet, nyfikenhet och drivkraft, kräver forskningsinfra-
struktur gemensamma beslut, långsiktighet och kraftsamling. Arbetet på 
detta område har handlat om att bygga upp strukturer, både nationellt och 
inom universitetet, som kan klara dessa överväganden. För Uppsalas del 
har naturligtvis SciLifeLab, där vi är ett av fyra värduniversitet, och SNIC 
där Uppsala som värd koordinerar stora datoranläggningar på sex platser 
i Sverige tillsammans med tio partneruniversitet och stöd av Vetenskaps-
rådet, varit särskilt betydelsefulla. Men även MAX IV i Lund är viktigt och 
fordrar stora insatser från Uppsala universitet.

Infrastrukturbegreppet i vidare mening innefattar mer än anläggningar, 
instrument och databaser. Också lokalfrågorna ingår i detta sammanhang. 
Även här handlar det om att fatta beslut som innebär stora åtaganden med 
långsiktiga konsekvenser. Ett antal större byggnadsprojekt har genomförts 
under perioden, som Segerstedthuset, Humanistiska teatern och inte minst 
den stora tillbyggnaden vid Ångströmlaboratoriet. För att ta ett långsiktigt 
grepp på universitetets framtida fysiska struktur och rumsliga gestaltning 
har projektet Utvecklingsplan 2050 genomförts.

Biblioteket utgör vidare en viktig infrastruktur där det sker en snabb 
utveckling mot digitala arbetsformer, och där styr- och finansieringsmodel-
lerna utvecklats väsentligt.

Övergripande ”metafrågor”. Vid sidan av dessa fyra strategiska prioriteringar 
har ledningen hela tiden arbetat med frågor som handlar om universitetets 
roll i samhället och formerna för ledning och styrning inom universitet. De 
förra kopplar till autonomi, handlingsfrihet och rådighet. De senare hand-
lar om hur vi som universitet skall kunna kombinera ett kollegialt grundat 
ledarskap med stärkt strategisk förnyelseförmåga.

Autonomifrågorna har under lång tid diskuterats i Sverige. År 2011 
ge nom fördes en autonomireform som i huvudsak innebar en avreglering 
av lärosätenas inre arbetsformer. Ett tidigare förslag om att öka deras 
insti tutionella autonomi i förhållande till staten genom att införa en ny 
 offentligrättslig associationsform – självständiga lärosäten – hade avförts 
från dagordningen efter ljummet mottagande i sektorn och motstånd i 
 finansdepartementet. År 2013 presenterades ett förslag om att inrätta en 
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Universitetsledningen tar ett gemensamt skutt mot framtiden vid Linnés Hammarby 2020. Från vänster prorektor 
Anders Malmberg, vicerektor Torsten Svensson, universitetsdirektör Caroline Sjöberg, rektor Eva Åkesson, vice
rektor Johan Tysk och vicerektor Stellan Sandler.

särskild stiftelseform, högskolestiftelser, för vissa lärosäten. Förslaget mötte 
massivt motstånd i sektorn och kvävdes i sin linda. Sedan dess är den större 
autonomifrågan politiskt död, eller åtminstone djupt vilande. Vi har i stället 
inriktat argumentationen mot att inom ramen för nuvarande myndighets-
form ge lärosätena större handlingsfrihet i vissa frågor via särskilda full-
makter, och att öka deras strategiska rådighet genom att kanalisera en större 
andel av den statliga forskningsfinansieringen direkt i form av basanslag.

Den andra sidan av myntet handlar om universitetets egen förnyelse-
förmåga. Poängen med att universitetet behöver autonomi, handlingsfrihet 
och rådighet är ju att vi tror att vi därmed på bästa sätt kan skapa konti-
nuerlig förnyelse av utbildning (både utbildningsutbud och undervisnings-
former) och forskning. För ett allmänt sett framgångsrikt och attraktivt 
universitet är det en utmaning att skapa utrymme för nya inriktningar att 
växa fram. En del skulle hävda att detta är särskilt utmanande i ett kolle-
gialt styrt  system. Oavsett vilket har Uppsala universitet ett antal specifika 
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 utmaningar som i grunden utgör en direkt reflex av existerande styrkor. 
Med utbildningar som generellt attraherar fler studenter än vi kan ta emot 
fordras det särskilda ansträngningar för att skapa förnyelse i utbildnings-
utbudet. För ett universitet som av tradition är ramstarkt när det gäller in-
omdisciplinär excellens är det en utmaning att skapa gränsöverskridande 
satsningar. I en ledningsstruktur och kultur där utveckling och förnyelse 
framgångsrikt drivs nedifrån och upp behöver förmågan att gemensamt 
kraftsamla och samordna resurser stärkas, inte minst inom infrastruktur-
området. Framför allt under den senaste tre-fyraårsperioden, och inte minst 
förstärkt av slutsatserna ur KoF17, har frågan om hur Uppsala universitet 
skall kunna utveckla och stärka sin förnyelsekraft varit central.

Rektoratets slutpunkt: 2019 års Mål och strategier
Rektor fick 2018 konsistoriets uppdrag att revidera universitetets Mål och 
strategier. Vid tidigare revideringar har förslag till nya Mål och strategier 
 tagits fram av en särskild projekt- eller arbetsgrupp med bred förankring 
i verksamheten och en projektledning som stått fri från universitetets 
ledning. Det har på flera sätt fungerat bra men samtidigt bidragit till att 
själva dokumentet mer fungerat som en allmän vägledning och grundläg-
gande värdering för all verksamhet vid universitet, än som ett strategiskt 
verktyg för ledningen på olika nivåer. Denna gång beslöt vi att göra på 
ett annat sätt. Revideringen genomfördes i större utsträckning inom den 
gängse ledningsorganisationen. Undertecknad fick uppdraget att som pro-
jektledare leda arbetet med rektors ledningsråd som styrgrupp. Synpunkter 
och förslag inhämtades från den befintliga organisationen, dels från de tre 
områdesnämnderna, dels från de universitetsövergripande strategiska råd 
som inrättats inom ett antal områden (Campus Gotland, hållbar utveck-
ling, kvalitet, lika villkor, infrastruktur, internationalisering, samverkan). 
I uppdraget ingick att i dokumentet integrera de strategiska program som 
tidigare fastställts separat av konsistoriet.

Nya Mål och strategier antogs av konsistoriet i december 2019. De inne-
håller tre centrala utgångspunkter för all verksamhet, sex breda utveck-
lingsmål för utbildningens och forskningens förnyelse och fem strategiska 
prioriteringar, vilka tillsammans skall skapa förutsättningar för att univer-
sitetet skall nå sitt övergripande mål om att bedriva utbildning och forsk-
ning av högsta kvalitet och relevans.

Universitetets huvuduppgift ligger fast från tidigare: att vinna och för-
medla kunskap till mänsklighetens gagn och för en bättre värld. Universi-
tetet vilar på idén och grundhållningen att investeringar i utbildning och 
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forskning bidrar till en bättre framtid. Det yttersta målet är att forskning 
och utbildning långsiktigt skall göra skillnad i samhället. Som grundläg-
gande utgångspunkter anges att universitetet med all sin bredd och samlade 
styrka skall stödja hållbar utveckling, samverka med det omgivande sam-
hället och verka för lika villkor, öppenhet och respekt.

Uppsala universitet har som övergripande mål att bedriva utbildning 
och forskning av högsta kvalitet och relevans. Universitetet är en integrerad 
utbildnings- och forskningsmiljö, slår vakt om det fria kunskapssökandet 
i utbildning och forskning och värnar vetenskapens integritet, mångfald 
och kvalitet. Mot den bakgrunden, och utifrån en analys av universitetets 
styrkor och utvecklingsområden, formuleras sex utvecklingsmål som (med 
sammanlagt ett tjugotal underpunkter) förnyar utbildning och forskning:

1. Expandera utbildningen och stärk sambandet mellan utbildning 
och forskning.

2. Utveckla forskningsexcellens.
3. Stärka gränsöverskridande och utmaningsdriven forskning.
4. Samordna och kraftsamla resurser.
5. Utnyttja potentialen vid Campus Gotland.
6. Utveckla samverkan som en integrerad del av utbildning och 

 forskning.

De fem strategiska prioriteringar som därefter anges är, vilket vid det här 
laget inte bör överraska någon läsare: kvalitetsarbete,  internationalisering, 
infrastruktur, kompetensförsörjning och karriärsystem, samt stöd och mil-
jö.

Nya Mål och strategier fångar således upp de strategiska mål som funnits 
med ”från starten”, och flera av de metafrågor som diskuterats kontinuerligt 
(förnyelseförmågan, utvecklingsmålen). De tar också avstamp i tre frågor 
som sällan har framställts som strategiska prioriteringar men där Uppsala 
universitet har flyttat fram sina positioner under perioden: hållbar utveck-
ling, samverkan och lika villkor. Inom samtliga tre områden har lednings-
funktionerna förstärkts och samordnats. När det gäller hållbar utveckling 
och lika villkor finns både ansvariga personer (rektorsråd) och universitets-
övergripande grupperingar som driver utvecklingen. Vad beträffar samver-
kan har jag haft ett särskilt ledningsansvar på den universitetsövergripande 
nivån och fungerat som ordförande i det samverkansråd som bildades 2015. 
Arbetet handlar om att skapa goda arenor och stödformer för att enskilda 
forskare och grupper skall komma i kontakt med och utveckla samverkan 
med företag och andra organisationer. Därutöver har flera breda samver-
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kansprojekt fört universitetet närmare andra privata och offentliga aktö-
rer i Uppsala (samverkansavtal med kommunen, innovationssystemets ge-
mensamma lokalisering i Nya Hubben i Gluntenområdet, Uppsala Health 
Summit och samverkan runt anläggningen Testa center för uppskalning av 
bioprocesser är några goda exempel). I samma härad ligger också en sats-
ning på fundraising, långsiktigt relationsbyggande med sikte på förstärkt 
filantropisk donation.

Det som bara händer
Hittills har framställningen handlat om vilka frågor som under rektoratet 
Åkesson lyfts fram som särskilt viktiga. Samtidigt går inte att med bästa 
vilja sortera in allt som upptar en universitetsledning under en nioårsperiod 
i en aldrig så omfattande matris av strategiska prioriteringar. En del frågor 
anmäler sig själva på agendan, pockar på eller framtvingar agerande och 
kan under kortare eller längre perioder ta stor del av ledningens tid, fokus 
och energi i anspråk. Att säga det kan tyckas vara att erkänna att en bety-
dande del av ledarskapet inte alls är strategiskt och proaktivt utan snarare 
reaktivt. Må så vara. Det kan också ses som att ”externa chocker” öppnar 
”strategiska möjlighetsfönster”. Nöden är uppfinningarnas moder, och i kri-
sen skapas möjlighet till förnyelse.

Idén om samgåendet med dåvarande Högskolan på Gotland formades i 
praktiken redan under hösten 2011, parallellt med rekryteringen av ny uni-
versitetsledning i Uppsala. Styrelsen för högskolan och konsistoriet i Upp-
sala uttryckte i likalydande beslut i december 2011 intentionen att gå sam-
man, och frågan lades på den tillträdande ledningens bord i januari 2012. 
Efter någon betänketid valde Eva Åkesson att bejaka processen. Samgåen-
det kan i detta sammanhang betraktas som en extern händelse, som defini-
tivt inte fanns på agendan när hon anlände till Uppsala, men som alltsedan 
2012 kommit att engagera henne och därmed de facto blivit en strategisk 
prioritering. Jag vågar påstå att rektors djupa personliga engagemang har 
haft stor betydelse för att samgåendet med de flesta mått mätt blivit en 
framgång. Genomförandet av de offensiva mål som sattes upp för Campus 
Gotland har samtidigt bidragit till att hela Uppsala universitet stärkt sin 
förmåga till gränsöverskridande, utbildningsförnyelse, regional samverkan 
samt sitt fokus på hållbar utveckling.

Rektorskrisen skakade om universitetet och förstås alla inblandade 
under några förfärliga vintermånader 2013/14. Detta är inte platsen att 
 diskutera vad som hände, men till och med en sådan destruktiv händelse 
och process kan i det längre perspektivet bidra till utveckling. I detta fall 
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har det framför allt handlat om vikten av att skapa universitetsövergri-
pande ledningsstrukturer som överbryggar klyftor mellan organisatoriska 
nivåer, att arbeta mer medvetet med ledarskap och grupputveckling, och 
inte minst att förbättra ledningskommunikationen inom organisationen. 

På samma sätt fick Macchiariniaffären 2015/16 återverkningar, inte bara 
vid Karolinska Institutet utan inom hela den svenska universitetsvärlden. 
I Uppsala erfor vi en kraftig ökning av antalet anmälningar om oredlighet 
i forskning. Förutom de potentiellt negativa effekterna på forskningens tro-
värdighet i samhället aktualiserades också frågor om rättssäkerhet. Det blev 
snabbt tydligt att universitetets riktlinjer för hanteringar av oredlighets-
anmälningar inte fungerade tillräckligt väl. En ny process etablerades för 
hantering, utredning och beredning av beslut i dessa ärenden. En särskild 
universitetsövergripande oredlighetsnämnd inrättades med en lagfaren ex-
tern ledamot som ordförande. För att stärka det förebyggande arbetet till-
sattes ett rektorsråd med ansvar för att driva frågor om god forskningssed. 

Inför att rektors- och prorektors sexårsförordnanden skulle löpa ut 2017 
uppstod en animerad debatt om hur rektor skall utses vid Uppsala univer-
sitet, vilken under en period resulterade i en förtroendeklyfta mellan kon-
sistoriet och universitetets lärare och studenter. Processen slutade med att 
rektor och prorektor förordnades för en ny treårsperiod, men den ledde ock-
så till en grundlig revidering av universitetets arbetsordning som nu fastslår 
principer och värderingar för hur universitetet skall ledas och även reglerar 
hur processer för att utse och pröva omförordnande för rektor skall gå till.

Rektoratet Åkessons nionde och sista år har präglats av en kris av en helt 
annan dignitet, den globala covid-19-pandemins effekter. Svenska univer-
sitet tillhör inte i något avseende de värst drabbade varken verksamhets-
mässigt eller ekonomiskt, men effekterna är ändå betydande, inte minst för 
våra studenter. Övergången i mars 2020 till att, i princip från en dag till 
en annan, lägga över all undervisning och examination i distansform har 
fått genomgripande effekter. Stoppet för resor och begränsningar när det 
gäller fysiska möten och konferenser har drastiskt förändrat förutsättning-
arna för forskare, lärare och stödpersonal, liksom för universitetsledningen. 
I skrivande stund vet ingen exakt hur höstterminen kommer att gestalta 
sig. Totalstoppet för undervisning och examination på campus lyftes bort 
i juni men alla generella smittskydds rekommendationer i samhället gäller 
även för universitetet. Den vägledande principen för höstens utbildningar 
som formulerats lyder: ”Vi planerar för fysisk närvaro där så behövs, och 
använder digitala moment när så är möjligt, i syfte att uppnå hög kvalitet 
och samtidigt begränsa smittspridning.” De långsiktiga effekterna är oklara 
men vi kan redan nu se att även denna kris har tvingat fram utveckling i 
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form av kompetensutveckling (e-lärande, digitala möten), minskat resande, 
samt stärkt samverkan på det lokala och regionala planet.

Strategiska prioriteringar – summering och slutord
Inledningsvis restes tre frågor om rektoratet Åkessons strategiska priorite-
ringar: Vilka områden/teman har stått i fokus för ledningens arbete, huru-
vida agendan har förändrats över tid och hur det har gått? 

Nedan sammanfattas genomgången i tabellform, med nödvändighet i 
starkt förenklad form (det är en reservation som för övrigt gäller hela denna 
uppsats). Där framgår vilka frågor som kan sägas ha varit med från starten 
respektive kommit till på vägen. 

Kvalitet, internationalisering och kompetens/karriär har ingått från bör-
jan till slut. Infrastrukturfrågorna dök upp tidigt och har fått en allt mer 
central plats. Student- och utbildningsfokus fanns med som tydlig utgångs-
punkt och har sedan genomsyrat perioden men sällan lyfts fram som en ex-
plicit prioritering. Detsamma gäller Campus Gotland. Samverkansfrågorna 

Eva Åkesson och Anders Malmberg i klassisk upsaliensisk universitetsmiljö hösten 2017. Fotograf: David Naylor.
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betonades inte i linjetalet men fick tidigt stor plats, medan hållbarhets-
frågorna mer tydligt lyftes in ungefär halvvägs in perioden. De frågor som 
under den andra rektorsperioden allt mer kommit i fokus gäller hur univer-
sitetet skall stärka sin förnyelseförmåga, förmåga till gränsöverskridande 
och att i samordnad kraftsamling utnyttja styrkan i det breda universitetet. 

Hur har det då gått? De områden där Uppsala universitet under Eva 
Åkessons rektorsperiod allra tydligast flyttat fram positionerna gäller, vill 
jag hävda, internationalisering och kvalitetsarbete. Även utvecklingen vid 
Campus Gotland har varit framgångsrik. På de flesta andra områden kan 
tydliga framsteg ses, men mycket återstår att göra (karriär, infrastruktur, 
hållbar utveckling, förnyelseförmåga). Det område där det inte gått att 
komma fram är främst autonomi- och rådighetsfrågorna. När det gäller hur 
Uppsala universitet med sina starka discipliner och självständiga fakulteter 
skall kunna kompletteras med stärkt förmåga att agera på den universi-
tetsövergripande nivån får vi nog konstatera att vi kom igång för sent för att 
hinna driva en avgörande förändring i mål.

Tabell 1: Den strategiska agendans utveckling i tre steg: rektors linjetal 2011, de 
gemensamma och konsoliderade strategiska prioriteringarna runt 2014, samt huvud
punkterna i nya Mål och strategier 2019.

Prioritering 2011 2014 2019

Kvalitetsarbete X X X
Internationalisering X X X
Studentfokus X (X) (X)
Breddat deltagande/attraktiv arbetsplats/lika villkor X X
Kompetens och karriär X X X
Infrastruktur X X
Autonomi, handlingsfrihet och rådighet X X
Förnyelseförmåga X
Hållbar utveckling X
Samverkan, externa relationer X X
Utbildningsförnyelse och -expansion (X) X
Gränsöverskridande X X
Universitetsövergripande kraftsamling/samordning X
Campus Gotland (X) X

(X) betyder att frågan varit vägledande i praktiken men inte alltid kommuni-
cerats tydligt som en strategisk prioritering.
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Till sist två avslutande reflexioner. Även om det aldrig formulerats som 
en explicit strategi har denna universitetsledning prioriterat öppen kommu-
nikation. Ett tydligt uttryck för detta är Rektorsbloggen, som Eva Åkesson 
införde 2012 och som blev gemensam för rektoratet sedan prorektor (inled-
ningsvis motvilligt) anslöt sig som bloggare något år senare. I skrivande 
stund har närmare sjuhundra inlägg publicerats, vilket motsvarar drygt 
 åttio inlägg per år sedan 2012 eller två i veckan under terminstid. Inläggens 
karaktär och kvalitet varierar. Ibland handlar det mest om vad ledningen 
gjort under veckan, men kanalen används även när vi i ledningen (någon 
gång tillsammans med vicerektorer och/eller universitetsdirektör) vill fram-
föra ett budskap i en aktuell fråga. Inte minst under coronaperioden har det 
varit värdefullt att ha en egen kommunikationskanal, där stramt formu-
lerade rektorsbeslut kan kompletteras med något utförligare resonemang 
i bloggen. Utöver bloggen har ett antal kanaler och mötesplatser etable-
rats eller vidareutvecklats för informationsutbyte, dialog och ibland debatt: 
rektorsseminarier, dekanmöten, prefektmöten, senaten, institutionsbesök, 
”allamöten” på Gotland, studentsamverkan, inspektorsluncher, Almedalen, 
politikerfrukostar, och senast zoomfika med prefekterna. Alla dessa fyller 
sin funktion för att hålla samman ett brett universitet och för att knyta 
detta till andra aktörer i samhället.

Några avslutande ord om mitt samarbete med Eva Åkesson. Vi kände 
inte varandra när vi i parallella processer utsågs till våra respektive uppdrag 
hösten 2011. Vi är i grunden väldigt olika som personer. Hon är drivande 
och otålig, och samtidigt analytisk och noggrann – en nog så krävande 
kombination av chefsegenskaper. Hon ogillar slarv och vill gärna ha kon-
troll på läget och ha god framförhållning. Jag är i jämförelse småslarvig, 
optimistisk och kompromissinriktad, och arbetar gärna nära deadline. Vi 
gillar båda fördjupad diskussion. Nio år i universitetets ledning har lärt oss 
att dra nytta av våra olikheter och forma en välanpassad ledning och en slit-
stark arbetsrelation baserad på djup och, vill jag tro, ömsesidig respekt. Tack 
för gott samarbete, Eva, och tack för dina insatser för Uppsala universitet!
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Organisationsutveckling 
och kvalitetsfrämjande

Av Katarina Bjelke

Under rektor Eva Åkessons ledning av Uppsala universitet har fokus varit 
på kvalitetsarbete, internationalisering och infrastruktur. Redan vid sin in-
stallation lyfte rektor dessa frågor, vilka sedan har återkommit, inte minst 
under perioden 2015 till 2019, min tid som universitetsdirektör.

Arbetet med kvalitet har genomsyrat verksamheten och åtskillig möda 
har nedlagts på att reformera de interna kvalitetssystemen. Detta har för-
stås även drivits på av yttre faktorer, till exempel att hela utbildningssidan, 
enligt Universitetskanslersämbetets direktiv, skulle kvalitetssäkras vid varje 
lärosäte. På längre sikt skulle detta även gälla forskningen. Ett stort arbete 
under ledning av vicerektorn för humanistisk-samhällsvetenskapliga veten-
skapsområdet ledde fram till en modell för kvalitetsutvärdering av samt-
liga utbildningar med ett sexårigt intervall, vilken innefattade såväl intern 
självutvärdering som utvärdering av externa experter inom utbildning. För 
att sprida resultaten i organisationen, och till viss del även nationellt, an-
ordnades årligen kvalitetskonferenser. Detta har kommit att fungera som 
modell för hur andra lärosäten lagt upp sina kvalitetsutvärderingar på ut-
bildningssidan.

Även på den administrativa sidan har stort fokus lagts på att kunna han-
tera denna utvidgade kvalitetsutvärdering. Omprioriteringar har exempelvis 
skett inom stödverksamheten, vilka i slutändan har skapat en professionell 
och välkoordinerad stödverksamhet.

Under hela rektorsperioden har internationalisering utgjort ett priorite-
rat område, inte minst på utbildningssidan, där enträget arbete har resulte-
rat i att universitetet har ett stort antal aktiva utbytesavtal med andra lärosä-
ten och är en bidragstagare i topp vad avser Erasmus+-bidrag. Arbetet med 
att få tredjelandsstudenter till Uppsala har ävenledes varit framgångsrikt 
och antalet avgiftsstudenter har ökat från en relativt låg siffra omedelbart 
efter införandet av avgifter till att nu ligga högt.  Ambitionen med detta 
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har naturligtvis varit att berika utbildningarna med utökad interkulturell 
kunskap och därigenom förbättra kvaliteten.

Under rektorsperioden har EU-arbetet tillmätts stor betydelse på det 
strategiska planet. Efter förfrågan från universitetet i Warwick till ett antal 
samarbetspartners i Europa har ett gemensamt kontor inrättats och beman-
nats i Bryssel. Organisationen The Guild bildades 2016 i syfte att skapa 
en tydlig röst för forskning och innovation för Europas framtid. Uppsala 
universitet deltog i arbetet från början men kunde först efter ett halvårs för-
dröjning inträda som medlem. Fördröjningen berodde på att svenska uni-
versitet inte får ingå i nätverk med deltagaravgift utan att först vända sig till 
riksdagen och invänta beslut, en ordning som var till stor förtret för rektor 
och universitetet. Nätverket har nu etablerat sig mycket väl och utvecklat 
sig enligt plan såsom samlande kraft i Bryssel för de i nätverket ingående 
universiteten, liksom för andra lärosäten. 

Under ledning av rektor har vidare inrättats ett rektorsråd och ett råd för 
infrastruktur, vilket är rådgivande till rektor och utgör beredande organ i 
frågor som rör övergripande infrastruktur. Det arbetar för att gemensamt 
utveckla, samordna och tydliggöra den infrastruktur som universitetet har 
tillgång till nationellt och internationellt, inklusive den som finns internt. 

Katarina Bjelke, universitetsdirektör åren 2015 till 2019, fotograferad framför Universitetshuset.
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Rektorsrådet är medlem i URFI, det vill säga det nationella rådet för in-
frastruktur för universiteten. Genom att skapa en sådan organisation har 
universitetet väsentligt förstärkt sin förmåga att delta i samt prioritera med-
verkan och finansiering av forskningsinfrastruktur.

Två viktiga utredningar
Styr- och resursutredningen (STRUT-utredningen) kom att prägla mycket 
av diskussionerna inom akademin under framför allt 2017 och 2018. Rektor 
var mycket engagerad i frågorna, vilka rör själva kärnan av universitetens 
styrning, möjlighet till akademisk frihet samt förutsättningar för universi-
teten ramar. Utredningens betänkande, En långsiktig, samordnad och dialog
baserad styrning av högskolan, avlämnades i sin helhet i februari 2019 ef-
ter nära samspel med akademin under hela arbetet. Utredningen fastslog 
att en ändamålsenlig styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten måste 
(1) främja akademisk frihet, kvalitet och ansvarstagande – garantera det fria 
kunskapssökandet och främja en stark kvalitetskultur genom att hålla fokus 
på resultat och kvalitet och samtidigt undvika detaljstyrning eller snedvri-
dande incitament, (2) verka för ett rollsäkert samhällsansvar, enligt vilket 
lärosätena förväntades göra vad de kunde för att kunskap och kompetens 
skulle komma till nytta i samhället utifrån en stark akademisk integritet, 
samt (3) tillhandahålla strategisk handlingsförmåga, varigenom lärosätena 
skulle få långsiktiga ramar och beredas handlingsutrymme för att ta ansvar 
utifrån sina respektive förutsättningar. 

Dessa övergripande utgångspunkter kunde rektor och universitetet sym-
patisera med, även om några av utredningens förslag inte togs lika väl emot. 
En stor diskussion utbröt om huruvida anslagen till universiteten skulle ut-
delas i en eller två omgångar. Rektor och Uppsala universitet stod på bar-
rikaderna för att anslagen även framgent skulle vara tudelade, det vill säga 
att ett skulle avse utbildning, ett annat gälla forskning. Likafullt förordade 
utredningen en övergång till ett anslag, även om detta hittills inte genom-
förts. En annan viktig fråga som livligt diskuterades var den akademiska 
friheten för utbildningen i Sverige, vilken till skillnad från forskningens 
frihet inte är inskriven i lag.

En annan nationell utredning, vars frågor rektor varit mycket engage-
rad i, var den om ökad internationalisering inom universitet och högsko-
lor, vars betänkande Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen  Sverige pre-
senterades i oktober 2018. Däri föreslogs bland annat införande av ett mer 
heltäckande stipendiesystem, vilket skulle innebära en fördubbling av de 
medel som fördelas direkt av universitet och högskolor, samt införandet av 
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ett nytt ”flaggskeppsstipendium” för särskilt kvalificerade studenter. Vidare 
efterlyste utredningen tydliga regler för studieavgifter i syfte att skapa rätts-
säkerhet för studenter och flexibilitet för lärosätet. Därtill föreslogs:

• En ökad närvaro för svensk högre utbildning och forskning i utlandet 
genom dels en utvecklad utlandsorganisation som bygger på dagens 
innovations- och forskningsråd, dels ett pilotprojekt där två särskilda 
utlandskontor skapas för högre utbildning och forskning.

• En bättre samordning av frågor som påverkar internationalisering inom 
högre utbildning, forskning och forskningsnära innovation genom en 
plattform för internationalisering som leds av fem myndigheter.

• Att fem myndigheter skulle få i uppdrag att stödja internationalisering-
en av svensk forskning, högre utbildning och forskningsnära innovation 
genom en kontinuerlig, internationellt orienterad omvärldsbevakning 
och omvärldsanalys.

• Förenklingar skulle ske av regler och förfaranden i syfte att underlätta 
för tredjelandsstudenter att komma till Sverige för att studera.

• Att lärosätena skulle få ett större ansvar i handläggningen av uppehålls-
tillstånd för studier, i ett första steg när det gällde bedömningen av stu-
dieavsikt.

• Att studentstatus för studenter inom utbytesutbildning och beställd ut-
bildning skulle förtydligas.

Rektor var djupt engagerad i dessa frågor och argumenterade för dem på 
det nationella planet, inte minst när det gällde stipendieprogram för tredje-
landsstudenter. Utredningens slutsatser har ännu inte lett till några genom-
gripande beslut. Det hindrar emellertid inte att arbetet och diskussionerna 
har varit mycket viktiga för universitetens internationaliserings arbete och 
dess utveckling.

Akademiförvaltning, universitetsförvaltning och IT
Rektor har under perioden tagit aktiv del i arbetet med Akademiförvalt-
ningen, inte minst för att investeringarna skall ske på ett hållbart och etiskt 
sätt, samt för att avkastningen skall inriktas mot att skänka bästa möjliga 
förutsättningar för universitetet. Initiativ har bland annat tagits för att tyd-
liggöra Akademiförvaltningens betydelse för kulturlivet i Uppsala stad som 
helhet. Det faktum att universitetets roll här går utöver vad ett lärosäte 
normalt kan frambringa i form av kulturliv och miljöer i staden har varit till 
gagn för kommunens samtliga invånare.
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Universitetsförvaltningens flyttning till Segerstedthuset 2017 blev en 
mycket positiv händelse för såväl arbetsmiljö som samordning av verksam-
heten. 

Projektet Segerstedt leddes av universitetsförvaltningen och drevs som 
ett projekt med flera delar. Tanken på ett gemensamt hus hade funnits inom 
universitetet under många år även om förverkligandet tidigare alltid hade 
stött på patrull. Att slutgiltigt planlägga och förbereda en flyttning blev 
därför ett viktigt beslut. Syftet med det nya huset var inte bara att samla 
ledning och universitetsförvaltningen, utan även att få till stånd ett nytt 
arbetssätt och svetsa samman förvaltningens olika delar, vilka tidigare varit 
utspridda i staden. Att dessutom kunna erbjuda service och mötesplatser för 
studenter och övriga medarbetare blev en mycket viktig faktor, vilken skulle 
berika universitetet i dess helhet.

Åtskilligt arbete nedlades på husets utformning, men även på att åstad-
komma ett mer digitalt arbetssätt och för att frambringa en god arbetsmiljö 
med förutsättning att skapa gemensam respekt och känsla för helheten. 
Segerstedthuset skulle modernisera arbetssätten och vara en öppen yta för 
samverkan mellan akademi och stödverksamhet. Med facit i hand kan det 

Interiör från det nya Segerstedthuset, i vilket den tidigare utspridda universitetsförvaltningen samlades 2017.
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konstateras att det blev ett mycket funktionellt och uppskattat hus, vilket 
har uppfyllt alla de ursprungliga målsättningarna.

Ett annat stort och omvälvande område som har arbetats med under 
perioden har varit att samordna IT-området. Rektor tillsatte en arbetsgrupp 
under ledning av universitetsdirektören för att samordna all befintlig IT 
inom vetenskapsområdena, bibliotek och universitetsförvaltningen för att 
kunna få till stånd ett gemensamt arbete med de basala IT-tjänsterna in-
klusive nätverkssäkerhet med mera. Efter idogt arbete i både styrgrupp och 
arbetsgrupper med att identifiera utmaningar och möjligheter med arbe-
tet – många möten hölls i olika konstellationer, genomgångar skedde av 
personal stat och kostnadsberäkningar utfördes enligt konstens alla regler 
– utmynnade projektet i ett beslut om att faktiskt samordna IT-verksam-
heten. Det kan låta enkelt att genomföra detta radikala arbete men frågan 
var i själva verket svår och komplicerad. Utan ett mycket gediget arbete 
och ett starkt stöd hos rektor och mycket gott samarbete med styrgruppen, 
bestående av vicerektorer och överbibliotekarie samt projektledare i form av 
biträdande universitetsdirektör, hade förverkligandet av beslutet inte varit 
möjligt.

Universitetsförvaltningens arbete under perioden 2015–19 präglades av 
att rektor var mycket engagerad i utvecklandet av en stödverksamhet, vilken 
skulle vara i samklang med dem som var fokusområden för universitetet som 
helhet. Annorlunda uttryckt: Det akademiska arbetet och stödverksam-
heten skulle gå hand i hand för bästa resultat. Arbetet präglades av kvali-
tetsfrämjande, ständig organisationsutveckling och flexibelt tillvägagångs-
sätt. Resultatet blev såväl uppnådd synergi som goda samarbeten i helheten. 
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Uppsala län under  
Eva Åkessons rektorat

Av Göran Enander

När Eva Åkesson lämnar sitt rektorat efter nio år kan jag konstatera att 
hon har innehaft sitt ämbete under en mycket expansiv period i Uppsala 
län. Alltsedan hennes tillträde 2012 har befolkningen i länet ökat. Under 
de senaste fyra åren har det uppvisat den högsta procentuella befolknings-
ökningen av samtliga län, i storleksordningen två procent per år. Förra året 
ökade invånarantalet dessutom i samtliga länets kommuner. Sedan mil-
lennieskiftet har befolkningen i länet ökat från cirka 294 000 till närmare 
390 000 invånare, det vill säga närmare trettiotre procent under en tjugo-
årsperiod.

En anledning till befolkningstillväxten är inflyttning från andra de-
lar av landet där universitetens attraktionskraft har haft en stor betydelse. 
En annan orsak är den växande arbetsmarknaden inom Mälardalsregionen 
och närheten till Storstockholm; tillsammans med Stockholm och Mälar-
dalen utgör Uppsala län landets största arbetsmarknad med en tredjedel av 
den svenska befolkningen. Arbetspendlingen mellan Uppsala och Stock-
holm är omfattande. Uppsala universitet, tillsammans med Sveriges Lant-
bruksuniversitet (SLU), bidrar i hög grad med den kompetens som be-
hövs till den växande arbetsmarknaden i länet, både inom offentlig sektor, 
kunskapsintensiva företag samt den egna verksamheten vid universiteten. 
Näringslivets expansion har en viktig roll för länets befolkningstillväxt, 
med cirka 2 500 nystartade företag varje år och en ökande sysselsättning. 
I länet finns flera internationellt konkurrenskraftiga branscher och kluster, 
många med stark koppling till Uppsala universitet. Uppsala län betraktas 
som en av Europas mest innovativa regioner och både Uppsala universitet 
och SLU skapar goda förutsättningar för de många nya innovationsföretag 
som startas här. 

Som landshövding för Länsstyrelsen i Uppsala län har jag haft den sto-
ra förmånen att arbeta i ett län med mycket god samverkan mellan  olika 
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 aktörer. Detta gäller inte minst samverkan med de båda universiteten, med 
Uppsala universitet och Eva Åkesson och med SLU, samt med dess båda 
innovationscentra genom UU Innovation och SLU Holding. STUNS – 
Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och 
samhälle – har på ett mycket framgångsrikt sätt samlat länets beslutsfattare 
kring gemensamma frågor i skärningspunkten mellan näringsliv, samhälle 
och akademi. STUNS har genom åren lyckats skapa goda förutsättningar 
för tillväxt och konkurrenskraft i Uppsala län.

Som ordförande i stiftelsens styrelse sedan 2016 har jag på nära håll fått 
följa STUNS’ arbete och utveckling, där vi i dag har tre strategiska fokus-
områden: Life Science, Energi samt Innovation och affärer. Inom det se-
nare är Uppsala Innovation Center (UIC) en betydande aktör som regio-
nens företagsinkubator och det rankas som en av världens främsta. Uppsala 
universitet, med dess innovationscentrum och holdingbolag, har en given 
roll i denna framgång där forskningsresultat och kreativa idéer omvand-
las till konkreta produkter och tjänster. Lärosätet är på detta sätt en stark 
motor bakom innovationsprojekt som driver på utvecklingen i länet och, i 
ett större sammanhang, blir till nytta för att skapa en bättre värld. Det är 
därför ingen slump att det ekosystem för innovationsstöd som är etablerat 
kring Uppsala universitet tillhör de främsta i Sverige och är konkurrens-
kraftigt även i ett globalt perspektiv. Rektor Eva Åkesson har, tillsammans 
med prorektor Anders  Malmberg, varit en del av denna framgång.

Forskarmöten och internationalisering
En annan mötesplats för samverkan med Uppsala universitet är arrange-
manget Forskarna på Slottet, vilket anordnas cirka tre gånger per år. Jag har 
som landshövding stått värd för ett forum på Uppsala slott, vilket har syftat 
till att synliggöra studier och forskning för att skapa dialog och ömsesidigt 
utbyte mellan akademin och det omkringliggande samhället. Forskare från 
de två universiteten har bjudits in för att dela med sig av sin forskning inom 
valda områden. Sammankomsterna har skapat stort mervärde – såväl för de 
båda universiteten som för intresserade åhörare – i att kunna samlas kring 
aktuella och samhällsrelevanta teman utifrån ett mer populärvetenskapligt 
perspektiv. 

De teman som har lyfts har valts ut utifrån den relevans de haft som ak-
tuella frågor i samhället i stort och ambitionen har varit att låta forskningen 
bidra till samhällsdebatten. Teman som har lyfts vid Forskarna på Slottet 
har bland annat inkluderat integration och bostadsbyggande, klimatanpass-
ning, våldsbejakande extremism och hållbara städer. Intresserade åhörare 
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har inkluderat både allmänhet och representanter från kommuner, regionen 
och det civila samhället. 

Uppsala har en mycket fördelaktig position när det gäller möjligheten att 
attrahera internationella besökare, både vad beträffar intressanta besöksmål 
och verksamheter men även rent geografiskt. Närheten till både Stockholm 
och Arlanda är en konkurrensfördel som leder till frekventa besök av inter-
nationella aktörer. Uppsala universitet utgör en stor del av den internatio-
nella lyskraft som länet har och Eva Åkesson har varit en värdefull sam-
arbetspartner i våra internationella ansträngningar. 

Inom länet finns en väl utvecklad samverkan mellan aktörer för att ge-
mensamt kunna erbjuda internationella besökare och delegationer ett gi-
vande besök med inslag av både akademi, näringsliv och offentlig verksam-
het. Denna samverkan sker, inte minst, inom ramen för den internationella 

Rektor Eva Åkesson och landshövding Göran Enander gör sig redo att ta emot officiellt besök vid Universitetshuset. 
Till vänster (skymd) står akademiintendenten Per Ström.
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samverkansgrupp som finns mellan Länsstyrelsen, Uppsala universitet, 
SLU, regionen, Uppsala kommun samt Handelskammaren. 

Under senare år har flera viktiga internationella besök ägt rum. Dessa 
har varit framgångsrika inte minst utifrån de gemensamma ansträngning-
ar som har gjorts inom länet i mottagandet. Några exempel är besök av 
 Islands president, Islands och Armeniens talmän, FN:s generalsekreterare, 
representanter från Nordiska ministerrådet, delegationer från Kina, Kenya, 
 Indien, Vietnam et cetera, regeringssammanträde på Uppsala slott samt 
 Utrikesdepartementets samtliga chefer för att nämna några. Den årliga 
kräftskivan, för vilken jag och Eva Åkesson gemensamt varit värdar inom 
ramen för Rikssalsstiftelsen, är en viktig och etablerad sammankomst för 
internationell samverkan med framför allt den diplomatiska kåren.

Som landshövding har jag vidare medverkat i ett antal delegationsresor 
med syfte att profilera och lyfta Uppsala läns fördelar utomlands. De resor 
som har gjorts gemensamt med universiteten, näringslivet och  kommunerna 
har varit värdefulla då de olika delarna av Uppsalas attraktionskraft har 
funnits representerade. En sådan resa genomfördes under hösten 2018 till 
Kina och Vietnam, där Uppsala universitet har ett representationskontor 
i Hanoi sedan några år tillbaka. Relationsbyggandet med Vietnam är ett 
 exempel på ett lyckat samarbete mellan olika aktörer i länet, där pågående 
internationella samarbeten inom högre utbildning och forskning har en 
nära samverkan med näringsliv och innovationsutveckling.

Antalet internationella studenter som kommer till Uppsala har ökat 
markant de senaste åren, något som stärker länets position som ett vik-
tigt internationellt talangcentrum. De studenter som stannar kvar bidrar 
 antingen till en stark forskningsmiljö, för dem som fortsätter med sina dok-
torandstudier, eller utgör värdefull kompetens på arbetsmarknaden. Eva 
Åkesson har under sin tid som rektor varit mycket aktiv gällande interna-
tionalisering av högre utbildning och forskning och bland annat suttit med 
i SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor. I min roll har jag satt 
stort värde på det internationella utbytet då det på många sätt, direkt och 
indirekt, bidrar till länets utveckling.

Utmärkt samverkan med Uppsala universitet
Länsstyrelsen i Uppsala län har en omfattande samverkan med Uppsala 
universitet, inte minst på högsta ledningsnivå. Sedan Eva Åkesson blev 
rektor 2012 har hon suttit med som ledamot i Länsstyrelsens insynsråd. Vi 
har också båda varit ledamöter i Rikssalsstiftelsens styrelse där vi hanterat 
allt från kräftskivan för de utländska ambassadörerna till omfattande in-
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vesteringar i denna pärla på Uppsala slott. Universitetets ledning är också 
engagerade ledamöter i de regionala samverkansråd som länsstyrelsen han-
terar; Miljö- och klimatrådet, Krissamverkansrådet och Rådet för social 
hållbarhet. Inom ramen för miljöarbetet har Länsstyrelsen tagit initiativ 
till så  kallade hållbarhetslöften där en stor signeringsceremoni genomfördes 
hösten 2019 med bland andra Uppsala universitet som en självskriven aktör. 

Även utanför de formella konstellationerna och nätverken finns en in-
formell och smidig dialog. I den mycket speciella situation som påverkat 
samhället under coronavirusets spridning kunde, till exempel, snabba och 
smidiga åtgärder vidtas för att tillsammans förmedla gemensamma budskap 
till länets invånare kring fysisk distansering inför Valborgsfirandet. 

Under många middagar har jag haft nöjet att ha Eva Åkesson som 
bordsdam. Under dessa timmar har jag också på ett mer personligt plan 

Besök vid ett av universiteten i Vietnam tillsammans med Uppsala universitet, SLU, UU Innovation samt 
representanter från svenska ambassaden i Hanoi. Fotografiet tillhör Länsstyrelsen, Uppsala län.
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lärt känna henne då vi utbytt erfarenheter om allt mellan himmel och jord, 
inte minst ledarskapets utmaningar och vedermödor. Samtalen har också 
bidragit till att vi hela tiden har utvecklat samarbetet och för mig inneburit 
att jag ännu mer insett universitetets stora betydelse för staden och länet. 
Tack för gott samarbete!

Den 22 november 2019 skrev trettio aktörer, däribland Uppsala universitet, under hållbarhetslöften för klimatet. 
Fotograf: Göran Ekeberg.
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Av Sverker Gustavsson

Våren 1914 inträffade den så kallade borggårdskrisen. På ytan handlade den 
om skilda uppfattningar i försvarsfrågan. Under ytan var det regeringens 
legitimitet som ifrågasattes. Tillspetsningen var med andra ord inte bara 
politisk utan även författningspolitisk. Situationen påminde om den som 
hade varit rådande i samband med Gustaf III:s statsvälvning 1772 och stats-
kuppen mot Gustaf IV Adolph 1809.

Läget vid middagstid den 6 februari 1914 var att 30 000 bönder befann sig 
grupperade under sina respektive landskapsfanor på borggården till Stock-
holms slott. ”Med Gud och Sveriges allmoge för Konung och fosterland” 
stod det på bondetågets huvudbaner. Denna folkliga mobilisering avsåg – 
vilket från organisatörernas synpunkt var poängen – inte bara försvaret utan 
också den författningspolitiska frågan om regeringssättet. Budskapet var 
att monarken rätteligen borde få utse regering utan att behöva ta hänsyn till 
mandatfördelningen i riksdagen. Underförstått menade de som hade slutit 
upp på borggården, att kungen två år tidigare hade varit alltför eftergiven. 
Det liberala samlingspartiets ordförande Karl Staaff hade då tillåtits bilda 
regering på grundval av hur 1911 års andrakammarval hade utfallit. 

Gustaf V svarade med det så kallade borggårdstalet. Han nöjde sig inte 
med att tacka för uppvaktningen utan fann sig även föranlåten att i hög-
stämda ordalag hävda sin överhöghet. 

Från tider så fjärran, att de höljas i sagans dunkel, har detta rikes byggnad 
vilat på grundvalen av det fast och orubbligt sammangjutna förtroendet 
mellan konung och folk […] I kunnen vara förvissade att jag aldrig ämnar 
dagtinga med min övertygelse om vad jag i frågan om värnandet av fäder-
neslandets självständighet anser rätt och nyttigt […] De fordringar på fält-
härens slagfärdighet och krigsberedskap som av sakkunskapen inom min 
armé uppställas som oeftergivliga frångår jag icke.
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Därmed var krisen ett faktum. Regeringen avgick och kom att efterträdas 
av en av Gustaf V – med informellt stöd av högerledarna – utsedd reger-
ing under ledning av landshövding Hjalmar Hammarskjöld. Denna ledde 
sedan landet under krigsåren fram till våren 1917. Världshändelserna och 
utgången av valet den hösten gjorde att kungen tvingades acceptera en 
 koalitionsregering grundad på en liberal och socialdemokratisk riksdagsma-
joritet. Under mellantiden hade Karl Staaff hunnit avlida och till statsmi-
nister utnämndes den nye liberale partiledaren Nils Edén, tidigare professor 
i historia vid Uppsala universitet. Principen om parlamentarism, det vill 
säga att en svensk regering grundas på vilket förtroende den kan uppbåda 
i riksdagen, kom härigenom att befästas och är vad som fortfarande gäller.

Nästan på dagen hundra år efter borggårdskrisen, den 13 februari 2014, 
briserade i Uppsala en nyhet, som i sitt sammanhang var lika uppseende-
väckande. ”Krav på att rektor skall avgå – ledningskris på Uppsala univer-

Gustaf V håller sitt borggårdstal till deltagarna i bondetåget den 6 februari 1914. Vid kungens sida på tribunen 
syns kronprins Gustaf Adolf med prinsarna Gustaf Adolf (skymd) och Sigvard. Bakom dem står prinsarna Carl och 
Eugen. I ett öppet fönster två trappor upp, ej synliga på detta fotografi, stod under kungens tal drottning Victoria, 
kronprinsessan Margareta och prinsessan Ingrid. Fotografiet tillhör Armémuseum.
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sitet” stod det på löpsedeln till Upsala Nya Tidning den aktuella morgonen. 
På första sidan och på ett helt uppslag inne i tidningen beskrev universitets-
reportern Niklas Skeri vad som föranlett rubriken. En namninsamling 
bland universitetets kollegialt förtroendevalda vicerektorer och fakultets-
dekaner hade resulterat i en skrivelse riktad till konsistoriet, universitetets 
högsta beslutande organ, med krav på rektors omedelbara avgång. De som 
hade skrivit under var elva av femton kollegialt förtroendevalda tillhörande 
dessa båda kategorier. Skrivelsen hade följande lydelse:

Rektor vid Uppsala universitet måste ha förmåga att framgångsrikt leda 
och företräda universitetet nationellt och internationellt vilket förutsätter 
akademisk legitimitet. Efter två år kan vi konstatera att Eva Åkesson är 
olämplig för uppdraget. Vi saknar förtroende för Eva Åkesson som rektor 
och kräver hennes omedelbara avgång.

Eva Åkesson mottar rektorskedjan av sin företrädare Anders Hallberg i december 2011. Två år 
senare skulle en rad ledande företrädare för universitetet kräva hennes avgång. I bakgrunden 
syns övermarskalken Johan Sjöberg. Fotograf: Staffan Claesson/Uppsala universitet.
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Texten lämnar inget tvivel om att rektors legitimitet på ett grundläggande 
sätt var ifrågasatt och att utgången var oviss. Ännu mer renodlat än hundra 
år tidigare framställdes krisen som konstitutionell. Bristande ”akademisk 
legitimitet” anfördes som skäl för kraven på Eva Åkessons ”omedelba-
ra avgång”. Till bilden hör att de tre huvudansvariga, vicerektorerna Ulf 
 Danielsson, Margaretha Fahlgren och Britt Skogseid, utan att ha under-
rättat vare sig rektor eller konsistoriets ordförande redan i september 2013 
hade rådfrågat regeringkansliet om hur Eva Åkesson mest skonsamt skulle 
kunna avlägsnas. Utbildningsdepartementet har inte uttalat sig i frågan 
men ansåg av allt att döma att det i första hand ankom på konsistoriet att 
hantera den uppkomna situationen. 

Under de båda följande veckorna sammanträdde konsistoriet den 20, 24 
och 27 februari för att ta ställning till kravet. Det skedde mot bakgrund av 
att Upsala Nya Tidning praktiskt taget varje dag innehöll initierade redo-
görelser för olika personers bedömningar och spekulationer om varför miss-
nöjet fått så dramatiska proportioner liksom vad konsistoriet i det uppkom-
na läget kunde och borde göra. 

Upplösningen kom när konsistoriet den 27 februari beslöt att ”lämna 
den inkomna skrivelsen utan åtgärd” och anmodade rektor att ”skyndsamt 
arbeta fram ett förslag för hur förtroendeklyftan skall överbryggas och en 
framgångsrik ledning för universitetet återskapas”. Konsistoriet ansåg med 
andra ord inte att det allmänt hållna talet om bristande akademisk legi-
timitet var tillräckligt för att gå vicerektorernas och fakultetsdekanernas 
begäran till mötes. Det framgår av hur slutsatsen motiverades. Efter att 
ha konstaterat att det förelåg en ”djup förtroendeklyfta mellan rektor och i 
första hand, men inte begränsat till, vicerektorerna” sammanfattades skälen 
för att avvisa skrivelsen på följande sätt i protokollet:

Konsistoriet konstaterar att det inte begåtts några formella fel av rektor el-
ler föreligger några som helst oegentligheter, utan att kritiken handlar om 
brist på förtroende för rektorns sätt och förmåga att leda och företräda uni-
versitetet. Konsistoriets uppgift har varit att göra en helhetsbedömning av 
situationen med universitetets bästa för ögonen. Konsistoriets slutsats är att 
den kritik som framförts inte innehåller sakskäl som motiverar att av re-
geringen begära att rektor entledigas. Konsistoriet har förtroende för rektor 
och skrivelsens begäran avvisas därmed.

Följden blev att de tre vicerektorerna och en av fakultetsdekanerna avgick, 
varefter de olika valförsamlingarna senare under våren 2014 förrättade val 
till samtliga dessa befattningar. Flertalet av de upproriska dekanerna blev 
omvalda. Det är det ena som är värt att notera. Det andra är att universitetet 
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tre år senare, hösten 2017, efter vederbörligt ”hörande” av lärare, studenter 
och övriga anställda, föreslog regeringen att besluta förlänga rektors sexårs-
förordnande med ytterligare en treårsperiod intill utgången av 2020. Det 
föranleder en nära till hands liggande fråga vid en jämförelse med borg-
gårdskrisen: Hur kunde det komma sig att Eva Åkesson mera framgångs-
rikt än Karl Staaff lyckades rida ut stormen? 

En genomgång av konsistoriets protokoll, jämte debattartiklar, stöd-
skrivelser och intervjuer under de aktuella veckorna, befäster intrycket av 
oförklarlighet. Krisens kärna var skillnaden mellan å ena sidan den allmänt 
hållna synpunkten om bristande akademisk legitimitet och å andra sidan 
ett påpekande om att inga sakliga meningsskiljaktigheter förelåg. Trots att 
kravet på omedelbar avgång formulerades så eftertryckligt och av så centralt 
placerade personer tydliggjordes ingen saklig motsättning av motsvarande 
slag som under borggårdskrisen.

Redan en flyktig blick på de båda förloppen ger vid handen, att till-
skyndarna av bondetåget var skickligare politiker än 2014 års vicerektorer 
och fakultetsdekaner. De som verkade för att få bort Karl Staaff vinnlade 
sig om att framhäva skillnaden mellan vad kungen och regeringen ansåg 
om övningstiden för infanteriet och om upprustningen borde företas samlat 

Rektor Eva Åkesson och konsistoriets ordförande Carola Lemne möter pressen under rektorskrisen i februari 2014.
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 eller stegvis. De som verkade för att så skyndsamt som möjligt avsätta Eva 
 Åkesson nöjde sig däremot med att påtala bristande legitimitet. Följden 
blev att stödet från allmänna opinionen inom och utom universitetet lyste 
med sin frånvaro. Ingen förstod vad saken gällde.

Därmed inte sagt att grunden för statsministrars och universitetsrek-
torers legitimitet saknar betydelse. Också med hänsyn till detta förtjänar 
de båda kriserna att jämföras. Vid tiden för borggårdskrisen var det fort-
farande omstritt hur 1809 års regeringsform skulle tolkas med avseende på 
vad som gjorde en regering legitim. Det intressanta var dess fjärde paragraf. 
Den föreskrev att ”konungen äger att allena styra riket” och att han ”kallar 
och utnämner kunnige, erfarne, redlige och allmänt aktade män” att vara 
hans ”rådgivare”. 

Frågan var om denna formulering hundra år efter dess tillkomst borde 
tolkas bokstavligt eller om större vikt skulle fästas vid hur praxis under 
loppet av 1800-talet hade förändrats. Gradvis hade mer hänsyn kommit att 
fästas vid det stöd som kunde påräknas i riksdagen. Enligt en mer realis-
tisk tolkning borde paragrafen därför tolkas som att mandatfördelningen 
i praktiken skulle avgöra vilka rådgivare, som kunde anses vara ”kunnige, 
erfarne, redlige och allmänt aktade”. Enligt detta sätt att resonera kunde 
en regering med stöd av en riksdagsmajoritet anses vara mer legitim än 

en regering, vars auktoritet enbart vilade 
på vilka rådgivare monarken personligen 
föredrog. 

Skarpa motsättningar i legitimitetsfrå-
gan utmärkte parlamentarismens genom-
brottsperiod från 1905 till 1917. Följakt-
ligen var det inte bara tillspetsningen av 
försvarsfrågan, som gjorde att Karl Staaff 
tvingades avgå. Våren 1914 rasade fortfa-
rande den författningspolitiska konflikten. 
Oklarheten om gällande rätt stödde i den 
uppkomna situationen kungen. Även om 
motståndarna taktiskt skickligt under-
lät att framställa legitimitetsfrågan som 
det centrala framstår skilda meningar om 
gränserna för kungamakten som den un-
derliggande förklaringen.

Någon motsvarande oklarhet rådde 
inte 2014 om vad som gjorde Eva Åkes-
son berättigad att utöva rektorsmakten. 

Uppsalaalumnen Karl Staaff tvinga
des avgå som statsminister till följd 
av borggårdskrisen 1914. Hundra 
år senare lyckades Eva Åkesson med 
större framgång försvara sin ställning 
och legitimitet. Fotografiet tillhör 
Länsmuseet, Gävleborg.
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Många bestämmelser om landets lärosäten och deras styrning har under 
 efterkrigstiden varit omstridda och svårtolkade. Men det gäller inte reg-
lerna för hur universitetsrektorer utses. Praxis har varit att regeringen för-
ordnar den person som lärosätet föreslår. Den åttonde paragrafen i hög-
skoleförordningen lyder:

Rektor skall anställas genom beslut av regeringen för högst sex år efter för-
slag av styrelsen för högskolan. Anställningen får förnyas, dock högst två 
gånger om vardera högst tre år. Innan styrelsen lämnar sitt förslag skall den 
höra lärarna, övriga anställda och studenterna på det sätt som styrelsen har 
bestämt.

Vid Uppsala universitet har paragrafens sista mening, alltsedan Martin 
H:son Holmdahl utsågs till rektor 1978, tolkats som att förslaget skall tas 
fram av en särskilt utsedd hörandeförsamling med ett lokalt föreskrivet an-
tal lärare, studenter och övriga anställda. Processen hålls samman av en 
särskilt utsedd rekryteringsgrupp. Detta sätt att organisera ”hörandet” om-
talar Roland Edwardsson i sin 2005 utgivna skrift Rektorsval vid Uppsala 
universitet under 30 år som ”Uppsalamodellen”. Som Edwardsson beskriver 
metoden rör det sig om en ordning, vars syfte är att samlat och konflikt-
dämpande inhämta synpunkter från lärare, studenter och övriga anställda. 
Uppsalamodellen är en lokalt framvuxen metod för att ansvarsfullt utnyttja 
den frihetsgrad, som de sju orden ”på det sätt som styrelsen har bestämt” 
erbjuder.

Efter intervjuer och diskussion med fyra slutkandidater beslöt 2011 års 
hörandeförsamling den 3 oktober att till rektor för sexårsperioden 2012–17 
föreslå professorn i kemisk fysik Eva Åkesson, som var prorektor vid Lunds 
universitet. Rösterna fördelade sig mellan fyra av rekryteringsgruppen 
framtagna spetskandidater, varefter församlingen förrättade ”val i multipla 
steg med slutna sedlar”. Resultatet blev en slutlig övervikt för Eva Åkesson. 

Hörandeförsamlingen bestod av sextiofyra närvarande ledamöter: tret-
tiotvå lärare, arton studenter och fjorton övriga anställda. Det sålunda 
framröstade förslaget lämnades till konsistoriet. När detta sammanträdde 
den 11 oktober anslöt sig ledamöterna till vad hörandeförsamlingen hade 
föreslagit. Detsamma gällde om den särskilt utsedda rekryteringsgruppen, 
vilken hade letts av konsistoriets ordförande, bankdirektör Hans Dalborg, 
och innehållit företrädare för samtliga grupper i hörandeförsamlingen. Den 
svaga punkten är att det av inget protokoll framgår hur de fyra slutkan-
di daterna har sorterats fram ur den större grupp intresserade kandidater, 
som av rekryteringsgruppen inte hade ansetts kunna jämföras med de fyra 
utvalda.
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Protokollet från hörandeförsamlingen antyder heller inget om hur de 
fyra huvudkandidaterna inbördes jämfördes med hänsyn till akademisk 
legitimitet. Snarare verkar det som om alla fyra utan närmare diskussion 
ansågs vara likställda. De tre övriga var professorn i cellulärt åldrande och 
apop tos  Håkan Billig vid Göteborgs universitet, professorn i organisk kemi 
Uli Hacksell vid Uppsala universitet och verksam vid ett läkemedelsföretag 
i Kalifornien, samt prorektorn och professorn i företagsekonomi Kerstin 
Sahlin vid Uppsala universitet. Utan någon problematisering tillämpades 
Uppsalamodellen. Praxis ansågs vara entydig och det finns i protokollen 
ingen antydan om någon komplikation. Regeringen följde som förväntat 
det förslag, vilket universitetets olika instanser hade enats kring.

Så länge jag uteslutande tänker inom ramen för högskoleförordningen 
och Uppsalamodellen har jag därför svårt att förstå hur en så bred majoritet 
av kollegialt förtroendevalda vicerektorer och fakultetsdekaner med sådant 
eftertryck två år senare kunde kräva rektors avgång under hänvisning till 
bristande legitimitet. Protokollen från konsistoriets tre olika sammanträden 
tillsammans med allt vad Upsala Nya Tidning innehåller av nyhetsartiklar, 
intervjuer och debattinlägg under de aktuella veckorna lämnar – trots det 
stora utrymme som ägnas uppståndelsen – ingen vägledning. Den som inte 
vinnlägger sig om att tänka ”utanför boxen”, som det brukar uttryckas, fin-
ner agerandet fortsatt häpnadsväckande.

För egen del hade jag våren 2014 inte mera insyn i händelseförloppet 
än vilken lokal tidningsläsare som helst. Efter att sex år senare ha tagit 
del av vad som vid den aktuella tidpunkten fästes på papper kvarstår min 
förundran. Att jämföra rektorskrisen 2014 med borggårdskrisen hundra 
år tidigare kan möjligen – har jag under genomgången av det skriftliga 
materialet kommit att föreställa mig – vara ägnat att kasta ljus över det 
svårförklarliga. Det jag särskilt har fäst mig vid är betoningen av  adjektivet 
”akademisk” som bestämning av det slags legitimitet som Eva Åkesson en-
ligt undertecknarna av uppropet saknar. Kan det vara så att de  upproriska 
inte skilde mellan vad högskoleförordningen och Uppsalamodellen faktiskt 
föreskrev och hur de önskade att systemet för hörande i stället borde vara 
inrättat?

Enligt Uppsalamodellen bidrar inte bara universitetets lärare utan också 
studenter och övriga anställda till rektors legitimitet. Vad som går att tänka 
sig är att de som våren 2014 krävde rektors avgång – medvetet eller omed-
vetet – ansåg att det stöd som Eva Åkesson har fått från lärarna inte till-
räckligt överträffade det stöd som hon fått från studenterna och de övriga 
anställda. Hur olika ledamöter röstade skyddas av valhemligheten. Men det 
är inte svårt att föreställa sig att de upproriska gjort bedömningen att de 
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studerande och övriga anställda mera samlat och politiskt erfaret hade lyck-
ats undvika att splittra sina röster på olika kandidater. Genom sitt agerande 
tillät sig i så fall de upproriska att informellt underkänna det resultat som en 
strikt tillämpning av Uppsalamodellen i det aktuella fallet medförde. 

Distinktionen mellan den ordning som gäller de lege lata och den ord-
ning som någon viss aktör finner önskvärd de lege ferenda tar jag här som 
utgångspunkt för att något litet reflektera över vad som finns att lära av 
rektorskrisen. Jag tänker då inte bara på vad som hände 2014 utan också på 
utvecklingen under de följande åren. Eva Åkesson konsoliderade efter kri-
sen sin ställning och hösten 2017 omförordnades hon som rektor för ytterli-
gare en treårsperiod fram till utgången av 2020. Liksom sexårsförordnandet 
2011 bereddes förslaget till omförordnande med stöd av vad högskoleförord-
ningen och Uppsalamodellen föreskriver. Intressant nog skedde detta utan 
att någon upprorisk namninsamling blev följden.

Carola Lemne och Eva Åkesson lämnar pressträffen med anledning av rektorskrisen i februari 2014. I dörröpp
ningen till Lärosal IX skymtar universitetets kommunikationsdirektör Pernilla Björk.
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För den som inte är tillfreds med rådande ordning för framtagande av 
förslag om rektor finns två möjligheter. Den ena är att inrikta sig på att 
ändra lydelsen av den åttonde paragrafen i högskoleförordningen, så att 
denna för samtliga lärosäten preciserar i vilka proportioner lärare, studenter 
och övriga anställda skall ha inflytande över beredningen. Problemet för 
den som agerar längs den linjen är att vederbörande riskerar att locka fram 
uppfattningar av rakt motsatt innebörd. Aktörer från andra lärosäten och 
andra delar av samhället kan tänkas mena, att en eventuell precisering bör 
innebära en mindre snarare än en större proportion lärare än vad skaparna av 
Uppsalamodellen på 1970-talet ansåg rimlig. 

Den andra möjligheten att stärka lärarinflytandet är att acceptera hög-
skoleförordningens lydelse men att inom ramen för Uppsalamodellen för-
söka ändra proportionerna mellan lärare, studenter och övriga anställda. 
Sagda proportioner (trettiosex lärare, arton studenter och elva övriga an-
ställda) är från och med årsskiftet 2020 formaliserat införda i universitetets 
arbetsordning. Enligt denna finns ett särskilt ”universitetskollegium” med 
uppgift att vara ”permanent hörandeförsamling”. Också inom den ramen 
blir det svårt att tillgodose intresset av en större andel lärare. Så förhål-
ler det sig redan på grund av att arbetsordningen bara kan ändras genom 
två lika lydande beslut tagna av konsistoriet med sex månaders mellanrum. 
Ännu svårare blir en ändring att åstadkomma, om lärarna radikalt önskar 
pressa tillbaka röstetalet för studenter och övriga anställda. 

Svårigheten accentueras i båda fallen av att lärarna i så fall måste hävda, 
att Uppsalamodellen ända sedan 1970-talet alltför generöst har tillgodosett 
studenternas och de övriga anställdas intresse av inflytande. Frågan blir då 
varför det inte längre skulle vara lika rimligt att samlat och konfliktdäm-
pande tillgodose samtliga tre gruppers intresse av att utöva inflytande över 
vilket förslag till rektor som universitetet lämnar till regeringen.

Så långt om vad som krävs för att de lege ferenda stärka lärarnas ställ-
ning. Med detta är emellertid möjligheterna inte uttömda. Informellt och 
inom de lege lata går mycket att åstadkomma. Det inses lätt om vi jämför 
med borggårdskrisen. Jag tänker då inte bara på dess förhistoria i form av 
växande riksdagsinflytande under 1800-talet utan också på dess återverkan i 
form av att parlamentarismen med tiden kommer att framstå som det själv-
klart normala. Vad en arbetsordning praktiskt innebär bestäms med andra 
ord inte bara av formella regler utan också av hur aktörerna utnyttjar givna 
frihetsgrader att argumentera, överlägga och förhandla. Kungens överhög-
het kom under loppet av 1800-talet att gradvis ifrågasättas och än mera så 
under loppet av 1900-talet.
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Mänskligt att döma kommer Uppsalamodellen att överleva den här 
skildrade krisen. Detsamma gäller de slags strävanden att formellt ändra 
proportionerna mellan lärare, studenter och övriga anstälda, som princi-
piellt går att tänka sig. Också i fortsättningen kommer metoden att ”höra” 
alla kategorier att tillämpas, föreställer jag mig. Ty alla slags universitets-
verksamma vill även i framtiden rimligen slippa att rektorsutnämningar 
bereds på samma sätt som beslut om generaldirektörer i förvaltningen och 
verkställande direktörer i näringslivet. Varje sådan jämförelse utfaller till 
fördel för Uppsalamodellen.

Frågan för alla kategorier är följaktligen hur ett tillräckligt stort infly-
tande för den egna gruppen på bästa möjliga informella sätt skall kunna 
säkerställas. Genom sin utformning är Uppsalamodellen ägnad att ta fram 
förslag till rektor, som samlat och konfliktdämpande tillgodoser inte bara 
synpunkter från lärarnas olika specialiteter utan också synpunkter uttryckta 
av studerande och övriga anställda. Problemet är då inte bara röstetalen 
för de olika grupperna utan dessutom och framför allt den anda som bör 
prägla universitetskollegiets och hörandeförsamlingens överläggningar. För 
lärarna är uppgiften inte bara att lyckas övertyga fakultetsövergripande utan 
också om att kunna vinna gehör hos företrädarna för de studerande och 
övriga anställda inom universitetet som helhet.

Vad det konkret handlar om är att icke blott agera med siktet inställt på 
att det förr eller senare blir votering. Fram till dess är uppgiften inte bara att 
bevaka sin identitet som medicinare, fysiker, laboratorieingenjör, ekonom, 
vaktmästare, it-tekniker, jurist eller humanist. Det som är bra för universi-
tetet som helhet fordrar en öppenhet för andra synpunkter än den man själv 
identitetsmässigt företräder. Det är när skilda bedömningar och identiteter 
får bryta sig mot varandra som det slags offentlighet uppkommer, vilken 
ytterst motiverar det sätt att förhålla sig som Uppsalamodellen föreskriver 
och förutsätter.

Därmed inte sagt att hörandeförsamlingen 2011 alltför litet överlade, 
innan den övergick till att genom röstning i multipla steg votera fram ett 
förslag till rektor. Protokollet är inte tillräckligt utförligt för att det som 
föregick voteringen i efterhand skall gå att bedöma.

Oavsett vilket förtjänar två lärdomar att framhållas. Den ena är att for-
mellt ändrade proportioner mellan lärare, studenter och övriga anställda 
svårligen låter sig åstadkommas om avsikten är att stärka lärarinflytandet. 
Varje sådan ”framgång” riskerar att leda till ”fel” slags motsättningar. Om 
en åtskillnad mellan tre olika grupper universitetsverksamma redan är his-
toriskt etablerad, skall det mycket till för att någon av dessa skall gå med på 
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att få sin relativa ställning formellt försämrad. Det andra viktiga är att utan 
öppenhet för andra ledamöters specialiserade identiteter och särskilda syn-
punkter fyller universitetskollegiet inte sin uppgift som hörandeförsamling. 
En universitetsrektor erhåller sin legitimitet inte i första hand genom hur 
rösterna fördelas i en slutlig votering. Av större betydelse är kvaliteten på 
den överläggning som föregår den slutliga omröstningen.  Uppsalamodellen, 
rätt tillämpad, förutsätter en diskussion tvärs över alla vetenskapsområden 
och kategorier av universitetsverksamma.
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Universitetets nya arbetsordning 
– en konstitutionell landvinning

Av Shirin Ahlbäck Öberg

I januari 2020 fick Uppsala universitet en ny arbetsordning. Det är ett om-
fattande dokument som inledningsvis slår fast vad universitetet står för och 
strävar efter, och som på ett ovanligt preciserat sätt redogör för universite-
tets beslutsorgan samt vilka beslutsmandat dessa har.1 I dokumentet klargörs 
bland annat styrningsdualismen mellan linjestyret och det kollegiala styret, 
studentinflytandets centrala plats lyfts fram och även olika andra funktio-
ners uppgifter vid vårt universitet. En arbetsordning av detta slag tjänar 
flera syften. För det första tydliggörs universitetsorganisationens  ganska 
komplicerade beslutsorgan och beslutsprocesser, vilket underlättar för oss 
som är verksamma i organisationen. För det andra markerar dokumentet 
för omvärlden vad som är unikt med ett universitet – som forsknings- och 
bildningsinstitution, kunskapsförmedlare med mera – och att universitets-
organisationen i styrningshänseende inte kan jämställas med hur företag 
eller renodlade statliga myndigheter styrs.

Ett av Eva Åkessons främsta bidrag under hennes rektorsperiod är den 
genomgripande revidering av universitetets arbetsordning som hon initiera-
de och förde i hamn. Det handlar inte om vilket policydokument som helst, 
utan om en reglering av universitetets idé och inre organisation.  Resultatet 
måste ses som konstitutionellt nydanande inom denna genre, vilket jag i 
det följande ämnar förmedla. Jag medger att jag är part i målet, eftersom 
jag har följt detta arbete på nära håll, först som förespråkare av en kon-
stitution för universitetet, därefter som ledamot av den av rektor tillsatta 
utredningsgrupp som fick i uppdrag att göra en översyn av arbetsordningen 
och komma med förslag till revideringar, och avslutningsvis som ledamot 
av konsistoriets arbetsgrupp, vilken bearbetade det förslag som utrednings-
gruppen presenterat.2 Samtidigt har närheten till detta arbete gett mig in-
blickar som jag nu kan dela med mig av. 
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Idén om att universitetet behöver någon typ av konstitution – det vill 
säga en arbetsordning som fastslår vem som får bestämma över vad – har 
funnits länge, men fick reell fart i samband med den så kallade autonomi-
reformen.3 Den borgerliga regeringens avreglering av fakultetsnämnderna 
innebar att det författningsmässiga stödet för de kollegiala beslutsformerna 
togs bort, och att bestämmanderätten över den inre organisationen överläts 
till respektive lärosätes ledningar. Sett till landet i sin helhet innebar detta 
en avveckling av det kollegiala styret och en förstärkning av linjeorganisa-
tionens beslutsmandat. De enda lärosäten där det kollegiala beslutsfunktio-
nerna bibehölls var de gamla universiteten, det vill säga Stockholm, Lund 
och Uppsala.4

För Uppsalas del var det emellertid inte utan strid som fakultetsorga-
nisationen på vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap 
(Humsam) fick leva kvar; en första tjänstemannaledd utredning föreslog en 
centralisering av det kollegiala styret från de sex fakulteterna inom Hum-
sam-området till en områdesnämnd. Efter starka protester beslöt den då-
varande universitetsledningen att göra ett omtag och tillsatte en fördjupad 
utredning av organisation och ansvarsförhållanden med representation av 
lärare från alla tre vetenskapsområden samt studenter och doktorander.5 
Denna senare utredning resulterade i att den kollegiala organisationen vid 
Uppsala universitet bibehölls. Men diskussionen gick alltså hög redan vid 
denna tid, och bland inläggen bör nämnas en debattartikel i Upsala Nya Tid
ning med rubriken ”Värna universitetets integritet” undertecknad av kolle-
gerna Sverker Gustavsson, Ylva Hasselberg och Carl Gustaf Spangenberg.6 
Mot bakgrund av innehållet i autonomireformen efterlyste debattörerna en 
konstitution. Avregleringen av det kollegiala styret gynnade, menade de, ett 
managementideal som hotade forskningens frihet: 

Enligt denna nya [management]lära bör […] ett universitet präglas av linje-
organisation och lärarna vara anpassliga och lättstyrda. Det är i ljuset av 
denna av starka krafter önskade mentalitets- och strukturförändring, som 
[Bologna]deklarationens principer behöver preciseras. Medlet för detta är 
en konstitution, som kan stå emot tillfälliga modenycker och maktanspråk.

Efterfrågan av en konstitution var således här klart uttalad, och det skall 
tilläggas att detta utspel gjordes med tydlig adress till den nya rektor som 
skulle tillträda vid Uppsala universitet några månader senare, nämligen Eva 
Åkesson (januari 2012). Redan från början av hennes rektorsperiod levde så-
ledes frågan om en konstitution, men det dröjde innan rektor gjorde denna 
fråga till sin. Här bör dock påpekas att frågan om en konstitution också 
var en huvudfråga för den tillträdande vicerektorn på vetenskapsområdet 
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för humaniora och samhällsvetenskap, professor Jörgen Hermansson, som-
maren 2014. Bland annat anordnade Hermansson, tillsammans med kol-
leger på Statsvetenskapliga institutionen, ett särskilt seminarium på temat 
en konstitution för universitet i augusti 2014.7 Frågan väckte emellertid inte 
vid denna tid anklang hos universitetsledningen. En rad på varandra föl-
jande händelser kom emellertid att förändra detta, och jag menar att den 
dåvarande ordförandens för universitetets konsistorium, Carola Lemnes, 
försök att hindra omförordnande av universitetets rektor hösten 2016 spelar 
en avgörande roll i detta sammanhang. Vi återkommer strax till detta hän-
delseförlopp.

Det finns nämligen även några andra sammanhang, som enligt Eva 
Åkesson själv fick betydelse för intresset att upprätta en konstitution – i form 
av en ny arbetsordning – för Uppsala universitet. I september 2016 besökte 
universitetsledningen universitetet i Tartu. Uppsala universitet var Sveriges 
första universitet, och när universitet i Tartu (Dorpat) inrättades år 1632 
blev det rikets andra. De båda lärosätena har alltså en gemensam histo-
ria. Exempelvis var Johan Skytte – kansler för Uppsala universitet 1622–45 
– Tartu universitets första kansler 1632–34. Efter besöket i Tartu skrev 
Eva Åkesson på sin rektorsblogg: ”Och deras konstitution byggde på vår 
–  kanske är det dags att börja fundera på att återinföra en konstitution 
vid vårt universitet.”8 Vid samma tid tilldelades den politiske filosofen Jon 
Elster Skytteanska priset för enastående bidrag till statskunskapen. Hans 
pris föreläsning hölls på temat ”Emotions in Constitution-Making” och han 
lyfte just frågan om under vilka sociala och politiska förutsättningar olika 
länder antagit sina konstitutioner från 1700-talet och fram till våra dagar 
och huruvida dessa konstitutioner varit väl fungerande.9 

En huvudtes i Elsters resonemang är att passion – eller känslor – spe-
lar en huvudroll i konstitutionsbyggande, och i detta sammanhang är tre 
av hans påståenden särskilt intressanta: a) Konstitutioner tenderar att skri-
vas i anslutning till kriser, b) kriser tenderar att åtföljas av stark passion, 
och c) endast stark passion kan generera den politiska vilja som behövs för 
att skriva en konstitution. Här skall påpekas att för statsvetare innebär ett 
lands konstitution en reglering av hur den offentliga makten fördelas, legi-
timeras och begränsas, det vill säga (oftast) en kodifierad reglering av vilka 
demokratiska spelregler som skall gälla. Den här typen av spelregler – vem 
som får bestämma över vad och varför – är också en angelägenhet för alla 
organisationer, men inte minst för ett statligt universitet som har att balan-
sera mellan det som åläggs universitetet via regeringens förvaltningsstyr-
ning och den autonomi som fritt kunskapssökande och kunskapsförmed-
lande kräver (det vi kallar akademisk frihet). I november 2017 berättade Eva 
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Åkesson vid konsistoriets internat att såväl Tartus konstitution som Elsters 
föreläsning hade gett henne impulser om vikten av en skriven konstitution 
för universitetet.10 Mitt tillägg skulle vara att Elsters ovan redovisade teser 
också har spelat roll.

Rektorsval och arbetsordning
Jag menar att universitetsledningens förståelse av vikten av en skriven 
författning – som bland annat tydligt reglerar hur en rektorstillsättnings-
process skall gå till – kan sättas i samband med att universitetets tidigare 
konsistorieordförande, Svenskt Näringslivs dåvarande VD, Carola Lemne, 
hösten 2016, utan förvarning och gängse utredning, försökte ändra spelreg-
lerna för rektorsval vid Uppsala universitet. Bakgrunden var att Eva Åkes-
sons förordnande som rektor skulle löpa ut i december 2017 och konsistoriet 
således hade att besluta om tidsplan och uppläggning av denna process. 
Rektorstillsättningar vid Uppsala universitet har i modern tid alltid invol-
verat förankring hos de akademiska lärarna och studenterna. Lemne ville 
dock annat. På konsistoriets sammanträde den 15 september 2016 lade hon 
vid sittande bord fram ett förslag om ett nytt förfarande för rektorsvalet 
utan att på förhand ha upplyst ledamöterna om att ett sådant förslag skulle 
diskuteras.11 Förslaget innebar ett minskat inflytande för universitetets lära-
re, studenter och personal. Till detta kommer att näringslivets forsknings-
beredning tre dagar senare publicerade en debattartikel i Dagens Nyheter, 
där de argumenterade för vikten av att minska kollegiets, studenternas och 
fackets inflytande, minska transparensen i rektorsvalet och göra det lättare 
att avsätta en rektor.12 Innehållet i denna debattartikel gick helt i linje med 
det förslag som lades på konsistoriets bord.

Även om Lemne själv förnekade att det fanns ett samband mellan hen-
nes promemoria till konsistoriet och den av hennes organisation, Svenskt 
Näringsliv, finansierade rapport om hur universitetsledningar skulle re-
kryteras,13 uppfattade en stor andel av de akademiska lärarna, studenterna 
och annan personal inom Uppsala universitet dessa båda inlägg som ett 
 koordinerat angrepp från näringslivets företrädare på universitetets rektors-
tillsättningsprocess. Saken blev inte bättre av att det dröjde hela två veckor 
innan Lemnes promemoria – som alltså lades fram i en statlig högskolesty-
relse – diariefördes och blev offentlig handling (datum för diarieföringen 
är 29 september 2016), vilket gav intrycket av ett icke-transparent försök att 
ändra en viktig process. En annan viktig aspekt av Lemnes förslag var att 
de var formulerade på ett sätt att hon utgick ifrån att en helt ny rektor skulle 
väljas för en sexårs period. Det står klart att Eva Åkesson uppfattade att 
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den öppna process som Lemne fö-
respråkade inte lämnade utrymme 
för omförordnande av sittande rek-
tor, eftersom hon i ett brev till kon-
sistoriet uttryckte att hon kunde 
tänka sig att sitta kvar ytterligare 
tre år om universitetet så önskade. 
Åkesson efterlyste ett förtydligan-
de rörande att formerna för rekry-
tering av rektor även skulle gälla 
möjligheten till en förlängning av 
förordnandet.14

Protesterna mot konsistorie-
ordförandens åtgärd lät inte vänta 
på sig. Flera debattartiklar publi-
cerades och Lemnes oförankrade 
reformförsök väckte även debatt 
på riksnivå på såväl ledarplats som 
kultursidor.15 Det finns inte ut-
rymme att här redovisa hela denna 
debatt, men som illustration vill 
jag peka på några av de inlägg som 
publicerades i Upsala Nya Tidning 
samt ett par skrivelser som nådde konsistoriet vid samma tid. Sammantaget 
visar dessa exempel på bredden i protesterna mot konsistorieordförandens 
förslag. I Upsala Nya Tidning publicerades debattartiklar signerade av sjut-
ton forskare vid åtta fakulteter (”Låt kollegiet välja”, 26 september 2016)16, 
och en annan artikel publicerades underskriven av representanter för sex 
studentkårer vid Uppsala universitet (”Universitet är inga aktiebolag. En 
rektorstillsättning skall avgöras av dem den berör”, 3 oktober 2016). En 
tredje artikel är undertecknad av representanter från Uppsala universitets 
doktorandnämnd och flera av dess doktorandråd (”Oron är minst sagt be-
fogad. Rektorsval är en kollegial process och måste präglas av transparens”, 
15 oktober 2016) och SULF:s ordförande lät också publicera en debattartikel 
i samma tidning (”Detta liknar en kupp, Lemne”, 15 oktober 2016). Det hör 
till ovanligheterna att tidigare universitetsledningar ger sig in i debatten ef-
ter att deras tid i ledningen gått ut. I detta fall återfinner vi dock en debatt-
artikel i Upsala Nya Tidning, signerad av sex tidigare rektorer och prorek-
torer vid Uppsala universitet (”Den främste av jämlikar”, 11 oktober 2016). 
De skriver bland annat: ”[Vi vill] erinra om att det kollegiala  inflytandet är 

Rektor Eva Åkesson och konsistoriets ordförande Carola Lemne 
under en presskonferens i samband med rektorskrisen 2014.
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centralt och förutsatt vid Uppsala universitet. Att en rektor fått förtroende 
från universitetets lärare är en förutsättning för att det akademiska ledar-
skapet skall kunna fungera. Processen för rektorsvalet bör även utformas så 
att de anställda och studenterna garanteras ett reellt inflytande.”

Utöver detta mottog konsistoriet en skrivelse underskriven av samtliga 
nio dekaner vid Uppsala universitet med en ”Anhållan om möjlighet för 
fakultetsnämnderna och studenterna att yttra sig över valprocedur” (daterad 
4 oktober 2016), och ett upprop undertecknat av 859 akademiska lärare och 
doktorander vid Uppsala universitet med rubriken ”Anhållan om remissytt-
rande över formerna för rektorsvalet” (10 oktober 2016).17 Av den ovanståen-
de redovisningen framgår att man utan överdrift kan hävda att protesterna 
mot Lemnes förslag och tilltag var omfattande. Av diskussionerna framgick 
att hon ansågs ha korsat en linje som utmanade universitetets självständig-
het. Protesterna gav resultat. Lemnes första förslag till rektorstillsättnings-
process gick inte igenom, och det nya förslaget till hur processen skulle gå 
till skickades ut på remiss i universitetsorganisationen.18

Det skall också understrykas att i flera av de nu nämnda inläggen efter-
frågade debattörerna och skrivelseförfattarna att rektorstillsättningsproces-
sen borde kodifieras i en arbetsordning. Som Jon Elster slagit fast är det 
inte ovanligt att behovet av nedskrivna spelregler tydligt avtecknar sig i 
samband med en kris. Här uppfattade representanter från Uppsala universi-
tets alla delar att en för ledningens legitimitet central process var utsatt för 
angrepp utifrån, och att det enda som kunde förhindra att något liknande 
skedde i framtiden var att tillsättningsprocessens former skrevs in i en ar-
betsordning. Jordmånen för att dra igång ett omfattande arbete med att 
revidera universitetets arbetsordning var därmed – enligt teorin – den bästa 
möjliga. Här fanns en kris och här fanns passion.

Eva Åkessons förslag
Det är i detta läge vi skall uppmärksamma rektor Åkessons skickliga fot-
arbete. I december 2016 lade hon fram ett förslag i konsistoriet – fortfarande 
under ledning av Carola Lemne – om att det skulle uppdra åt rektor att 
jämte den årliga revideringen av arbetsordningen genomföra en översyn av 
arbetsordningen, och låta rektor besluta om formerna och direktiv för en 
sådan översyn.19 Konsistoriet beslöt i enlighet med förslaget. Vi skall här 
komma ihåg att en översyn av en arbetsordning handlar om en balansgång, 
eftersom exempelvis den instans som har att besluta om en reviderad ver-
sion (nämligen konsistoriet) i ett sådant arbete riskerar att förlora inflytande 
i vissa beslut, eller åtminstone hamna i en situation av självbindning där 
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vissa processer som konsistoriet rent formellt äger inte lika lätt kan föränd-
ras. Om någon sådan diskussion eller medvetenhet fanns i konsistoriet när 
Åkesson gavs i uppdrag att se över arbetsordningen kan jag inte uttala mig 
om. Vi kan bara här konstatera att stenen var satt i rullning. 

En dryg månad senare fattade Åkesson beslut om att tillsätta en utred-
ningsgrupp som skulle genomföra denna översyn av arbetsordningen och 
ta fram förslag på eventuella revideringar. Utredningsarbetet leddes av pro-
fessor emerita Lena Marcusson, och i gruppen ingick två lärare från varje 
vetenskapsområde och två representanter för studenterna.20 Detta och kom-
mande utredningsarbete förtjänar egen analys, men för denna diskussion 
nöjer vi oss med att konstatera att utredningsgruppen lämnade sin slutrap-
port i oktober 2017. Rapporten innehöll en rad förslag på revideringar av den 
befintliga arbetsordningen. Ett i sammanhanget viktigt förslag var kodifie-
ringen av rektorstillsättningsprocessen. Här återfanns även flera andra delar 
av vikt för att skapa stabilitet vad beträffar universitetets organisation och 
arbetssätt, exempelvis att arbetsordningen skulle förses med ett inledande 
avsnitt som beskriver kärnvärden för universitetet och som bland annat tar 
upp autonomi, det fria kunskapssökandet, det kollegiala styret och studen-

Utredningsgruppens ordförande Lena Marcusson (till vänster) i samband med att slutrapporten 
om arbetsordningen lämnades i slutet av 2017. Till höger syns dåvarande universitetsdirektören 
Katarina Bjelke.
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ters roll. Vidare föreslogs att ett ”konstitutionellt skydd” skulle införas med 
syfte att säkerställa att konsistoriet skulle få god tid på sig vid beslut som 
rörde vissa centrala paragrafer i arbetsordningen. Innebörden av det konsti-
tutionella skyddet var att det skulle krävas två likalydande beslut tagna med 
sex månaders mellanrum för att ändra viktiga delar (till exempel de som har 
med den kollegiala organisationen att göra).

Viktigt att notera är att under utredningsgruppens arbete gick konsis-
toriets mandatperiod ut, och nya externa och interna ledamöter tog plats 
i konsistoriet och, inte minst, byttes konsistoriets ordförande ut. Carola 

Lemne fick således lämna ordförande-
posten och efterträddes av professor 
 Gudmund Hernes. Förutom de ini-
tiativ som Eva Åkesson hade tagit för 
att säkerställa en ny arbetsordning för 
universitetet var, menar jag, bytet av 
ordförande avgörande för att konsi-
storiet slutligen skulle godkänna en 
bearbetad version av utredningsgrup-
pens förslag.

När utredningsgruppens slutrap-
port under höstterminen 2017 presen-
terades för ett i stora delar nytt kon-
sistorium, där flera ledamöter således 
inte hade varit med under den kris 
som jag nu har beskrivit, beslöts att 
en mindre arbetsgrupp skulle vidare-
utveckla utredningsgruppens förslag. 

Arbetsgruppen skulle i olika omgångar presentera dem för konsistoriet och 
sedan skicka ut dem på remiss inom universitetet. Därefter skulle slutligt 
beslut fattas i konsistoriet.21 Denna arbetsgrupp leddes av Gudmund Her-
nes, som också han såg ett värde av en arbetsordning där formella och legi-
tima krav på beslutsprocesser och mandat balanserades. Övriga ledamöter 
var rektor Eva Åkesson, vice ordförande Gunnar Svedberg, lärarsupplean-
ten Shirin Ahlbäck Öberg samt studeranderepresentanten Rozbe Bozorgi.

Den 19 september 2018 beslöt konsistoriet att skicka ut det första av ar-
betsgruppens förslag på internremiss.22 Förslaget rörde främst processen att 
ta fram förslag på rektor och utse prorektor, vilket tidigare inte har reglerats 
i arbetsordningen. Viktiga utgångspunkter i detta arbete var att processen 
skulle vara väl förankrad inom universitetet, öppen och transparent. För-
slaget rörde även mandatperioder för akademiska ledare. Med beaktande 

 Gudmund Hernes, konsistoriets ordförande 
2017–20, var djupt engagerad i arbetet med 
universitetets nya arbetsordning.
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av inkomna remissvar togs ett omarbetat förslag fram, vilket sedermera an-
togs av konsistoriet i februari 2019.23 De förslag till revideringar i övriga 
delar tog arbetsgruppen därefter fram som förslag och de presenterades i 
en andra delremiss som, efter beslut i konsistoriet, skickades ut på en andra 
internremiss.24 Jag skall inte här gå in på alla detaljer som behandlades i 
denna del och den diskussion som kom att uppstå angående vilken instans 
inom Humsam-området som skulle ha kvalitetsansvaret för verksamheten 
med mera. Låt mig bara konstatera att med konsistoriets andra beslut an-
togs en helt reviderad arbetsordning, vilken på många punkter är unik i 
 högskolevärlden.25 Bara det faktum att den kollegiala beslutsstrukturen blev 
stadfäst i detta dokument är i dagens linjestyrda högskoleväsende unikt. 
Ytterligare en ovanlig detalj är införandet av ett ”konstitutionellt skydd” för 
vissa centrala organisatoriska aspekter av universitetsorganisationen samt 
för de kärnvärden som anslås inledningsvis. Tydliggörandet av hur en rek-
torstillsättningsprocess skall se ut lokalt är också ett uttryck för självbind-
ning och bör ses som en direkt reaktion mot oförankrade och plötsliga för-
slag i syfte att ändra befintliga procedurer. 

Föreliggande redogörelse kan ge intryck av att arbetet med att revidera 
universitetets arbetsordning har varit helt konfliktfritt. Så är det naturligt-
vis inte. Vid varje konstitutionsbyggande återfinns vinnare och förlorare, 
och det finns alltid frågor som för dagen förblir olösta (eventuellt tills nästa 
kris uppstår). En sådan fråga rör den akademiska senatens framtid, där ut-
redningsgruppen föreslog att den nuvarande senaten skulle läggas ned och 
ersättas av en ny, och från rektor fristående, vilken också skulle tjäna som 
permanent hörandeförsamling. Detta förslag gick aldrig igenom; lösningen 
blev att en permanent hörandeförsamling (universitetskollegiet) inrättades 
vid sidan om den redan existerande akademiska senaten. Vidare förlorade 
de fackliga organisationerna sin roll som representanter för ”övriga anställ-
da” i hörandeförsamlingen. Numera utser gruppen övriga anställda inom 
universitetet, det vill säga de som inte har läraranställning, sina egna re-
presentanter (men personalorganisationerna har närvaro- och yttranderätt i 
hörandeförsamlingen). 

Min ambition med föreliggande bidrag har emellertid primärt varit att 
visa på Eva Åkessons betydelse för att Uppsala universitet nu har en ar-
betsordning som värnar akademiska värden, och som hon har lyckats föra 
i hamn efter att själv ha erfarit vad avsaknaden av tydliga spelregler kan 
innebära. Det kan förmodas att hennes vunna insikter om vikten av att 
kodifiera centrala processer har haft stor betydelse för att denna nya, mer 
omfattande, arbetsordning till slut kom till stånd. Att skaffa sig mandat för 
att göra denna översyn i en situation där den som höll i ordförandeklubban 
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kunde känna sig utmanad av en sådan revidering var skickligt. Det vore 
dock ett misstag att tro att arbetsordningens huvudfokus rör procedurer 
för rektorstillsättningar. Min förståelse av arbetet med att revidera arbets-
ordningen är att denna enskilda process blev en ögonöppnare för universi-
tetsledningen och att betydelsen av att reglera universitetets organisation, 
inklusive flera centrala arbets- och beslutsprocesser, blottlades i och med 
detta. Rektor Eva Åkesson har genom införandet av denna arbetsordning 
gjort en viktig insats för Uppsala universitet som vi kommer att ha stor 
nytta av i framtiden. 
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i förändring

Av Märta Lindquist

När Eva Åkesson hade valts till Uppsala universitets rektor, efter att ha vun-
nit hörandeförsamlingens förtroende, framfördes påståenden att studenter-
na skulle ha fått order att rösta på en och samma kandidat.  Studenternas 
enighet i att rösta för Eva Åkesson var emellertid resultatet av ett väl ut-
fört grupparbete; genom god kommunikation hade de format en åsikt som 
alla delade, nämligen att hon var den främsta kandidaten. Under hennes 
mandat period som rektor skulle studenternas förmåga att i grupp genom-
föra olika uppgifter ställas på nya prov. Konsekvenserna av en rad beslut 
som fattats åren före hennes tillträde skulle nämligen prägla studentlivet 
under denna tid.

Det är en allt annat än okomplicerad uppgift att sammanfatta Eva 
 Åkessons rektorat utifrån studentlivets och studentinflytandets perspektiv. 
I korthet kom det att rymma ett ömsesidigt förtroende, en tredubbling av 
antalet kårer, kämpaglöd, undantryckta konflikter och många nya erfa-
renheter. Vid hennes tillträde fanns endast två kårer vid universitetet, dels 
Uppsala studentkår, som verkat sedan 1849, dels Farmacevtiska Student-
kåren (FaS) för studenterna vid den 1968 inrättade Farmaceutiska fakulte-
ten. Under omkring fyrtio år hade dessa båda kårer tillsammans kommit 
överens om hur de skulle bedriva studiebevakning vid universitetet. Under 
de första fem åren av Eva Åkessons rektorat tredubblades antalet kårer, och 
att finna nya samarbetsformer dem emellan skulle bli en komplicerad pro-
cess. Ansvaret för detta har åvilat studenterna själva. Rektors inställning 
har varit tydlig under hela processen: Universitetet skulle inte kliva in och 
lösa situationen – och tur var nog det. 

Frågan om kår- och nationsobligatoriets vara eller icke vara hade länge 
varit en stridsfråga inom den svenska högskolepolitiken, vilken slutligen 
fick sin lösning redan före Eva Åkessons tillträde. Trots ett omfattande 
opinionsarbete mot förslaget beslöt riksdagen 2009 att avveckla kår- och 
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nationsobligatoriet. Beslutet skulle komma att ändra förutsättningarna för 
Uppsalas studentliv och tvingade fram omprövningar av etablerade förhål-
landen, till exempel att Uppsala studentkår (US) var kåren med stort K 
och befann sig på Kårhuset med lika stort K. US var den instans som utsåg 
student representanter till de olika beredande och beslutande organen vid 
universitetet, de förde fram studenternas åsikter, tillhandahöll studenttid-
ningen Ergo och ombesörjde den dagliga kontakten med Uppsala universi-
tet. Vid sidan om US fanns, som nämnts, FaS.

Denna ordning var ännu rådande inför kårstatusansökningsperioden 
2010. De medlemsantalsiffror som låg till grund vid denna ansöknings-
period avsåg tiden före obligatoriets avveckling. Detta innebar att US och 
FaS insände hundraprocentigt täckande medlemsantal vid varderas an-
sökta kårstatusområden, varför möjligheten för någon annan organisation 
att söka kårstatus var obefintlig. Under 2012 stod det dock klart att det 
följande årets kårstatusansökningsprocess inte skulle bli lika förutsägbar 
som den varit tre år tidigare. Vid denna tid förde nämligen universite-
tet förhandlingar med Högskolan på Gotland om en eventuell samman-
slagning. Samtidigt förhandlade Uppsala teknolog- och naturvetarkår 
(UTN), som djärvt nog antagit detta namn trots frånvaro av kårstatus, 
med US i syfte att uppnå kårstatus. Vid Högskolan på Gotland var det 
Gotlands Studentkår Rindi (Rindi) som innehade kårstatus, vilket väckte 
många frågor kring den framtida relationen mellan US och Rindi.

I slutet av 2012 stod det klart att Högskolan på Gotland skulle bli 
 Campus Gotland vid Uppsala universitet och att Rindi skulle bli en stu-
dentkår vid Uppsala universitet från och med 1 juli 2013. Vid samma tid 
genomförde US och UTN en omröstning för att utröna vilken av dem som 
skulle söka kårstatus för studenterna inom vetenskapsområdet teknik och 
naturvetenskap. Valdeltagandet var fyrtio procent och resultatet blev att en 
klar majoritet, sjuttioåtta procent, hade röstat på UTN. US valde att bortse 
från detta, varför både UTN och US skickade in ansökningar. I februari 
2013 beviljades UTN äntligen kårstatus, något som samman slutningen 
hade verkat för sedan 2002. Deras glädje varade dock inte länge, eftersom 
US överklagade konsistoriets beslut till överklagandenämnden. Strax före 
midsommar, en halv månad innan den nya kår statusen skulle börja gälla, 
fick US rätt i sitt överklagande. 

En ljusglimt för  Uppsalas studenter denna vår – och framför allt för 
UTN i denna ovisshet om framtiden – infann sig då rektor Eva Åkesson, 
prorektor Anders Malmberg och universitetsdirektören Ann Fust med 
stora leenden deltog i forsränningen, dagen till ära iförda ämbetsinsignier 
av papp, skapade med kärlek av tidigare kårordföranden.
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Vid kårvalet till US vårterminen 2013 skedde ett politiskt skifte och på 
US septemberfullmäktige togs beslutet att avsäga sig kårstatusen för veten-
skapsområdet för teknik och naturvetenskap. Från ingången av 2014 fanns 
således fyra kårer vid Uppsala universitet, vilket ställde krav på de olika or-
ganisationernas representanter att samarbeta. Det blev nödvändigt att starta 
ett grupparbete med uppgiften att, trots den helt nya och främmande situa-
tionen, finna sätt att tillsammans representera alla studenter och bedriva 
studiebevakning vid hela universitetet.

Med anledning av den ovan beskrivna situationen var förutsättningarna 
för att diskutera samarbetsformer inte de bästa under vårterminen 2013. 
Diskussioner behövde föras, dels rörande fördelning av studentrepresen-
tantplatser i konsistoriet, i rektors ledningsråd, i disciplinnämnden och i 

Universitetsdirektör Ann Fust, rektor Eva Åkesson och prorektor Anders Malmberg under forsränningen 2013.
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kvalitetsrådet, dels rörande löpande, tillfälliga uppdrag. Det behövde för-
tydligas vilken kår som skulle föra vilka studenters talan och representera 
dem i olika sammanhang, liksom hur studenternas inflytande skulle säker-
ställas.

Till höstterminen 2013 fanns några första samarbetsformer på plats, trots 
att det i Visby några månader tidigare, då meningen var att underteckna ett 
första samarbetsavtal inför hösten, hade utväxlats en del hårda ord mellan 
kårrepresentanterna. Kårerna tog trevande steg framåt tillsammans samti-
digt som Eva Åkesson denna höstterminsstart ropade upp de första studen-
terna vid Uppsala universitet – Campus Gotland. Denna tradition skulle 
komma att utvecklas, bland annat genom att studenterna på Gotland efter 
sommaruppehållet välkomnades tillbaka av rektor ridande på häst i sann 
medeltida anda.

Under tiden fram till nästa ansökningsperiod för kårstatus 2016 fortsatte 
arbetet med att skapa samverkansformer mellan kårerna. Våren 2014 hade 

Eva Åkesson till häst under välkomnandet av studenterna vid Campus Gotland i september 2018.
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ett mer omfattande samarbetsavtal tagits fram, och för att uppmärksam-
ma denna milstolpe skrevs avtalet på i universitetshuset i prorektor  Anders 
Malmbergs närvaro. Samtidigt som de fyra kårerna lärde känna varandra 
förde föreningen Uppsalaekonomerna (UE) och Juridiska föreningen (JF) 
i Uppsala internt diskussioner om att söka kårstatus 2016, något de båda 
föreningarna redan övervägt eller genomfört 2013. JF:s styrelse lade fram 
en proposition på sin föreningsstämma hösten 2012 om att ansöka om kår-
status för studenter vid Juridiska fakulteten 2013, vilket avslogs av stämman. 
UE ansökte 2013 om kårstatus för fyra institutioner, Ekonomisk-historiska, 
Företagsekonomiska, Nationalekonomiska och Statistiska, en ansökan som 
avslogs och US behöll kårstatus för dessa institutioner.

I januari 2016, insände såväl UE som JF och US kårstatusansökningar 
för tidigare nämnda fakulteter och institutioner. JF fick kårstatus vid Ju-
ridiska fakulteten och UE motsvarande ställning vid Företagsekonomiska 
och  Nationalekonomiska institutionerna. Konsistoriets beslut innebar att 
antalet kårer vid Uppsala universitet på tre år hade tredubblats. För det 
ännu sköra och nyskapade samarbetet mellan de fyra redan befintliga kå-
rerna innebar konsistoriets beslut om ytterligare utökning att gemensamma 
visioner och fungerande samarbetsformer behövde omformas. Alla skulle 
behöva hitta sina positioner i samarbetet på nytt igen. Kampen om platserna 
i de centrala organen vid Uppsala universitet återupptogs, denna gång med 
ytterligare ”två munnar att mätta”. Samarbetsavtalet redigerades och en del 
hårda ord utväxlades återigen mellan de olika kårernas representanter.

Ett kårlandskap med flera kårer vid ett och samma universitet var egent-
ligen inget nytt i Sverige. I Lund hade sedan flera år nio kårer samlats i 
den gemensamma föreningen Lunds universitets student kårer. En liknande 
lösning föresvävade de flesta representanterna för de olika  Uppsalakårerna, 
men ett första steg blev ett nytt samarbetsavtal mellan  kårerna, vilka suc-
cessivt fann nya positioner. Samtidigt var det återigen dags för val av rektor 
vid Uppsala universitet, eftersom Eva Åkessons första mandatperiod led 
mot sitt slut. Studenternas förtroende för rektor stod fast och hon omvaldes 
för ännu en period. 

Kårsamverkan, som sammanslutningen av de sex kårerna vid Uppsala 
universitet kallade sig, arbetade vidare i enlighet med samarbetsavtalet. Med 
två kårer som innehaft kårstatus i över hundra år och resterande i knappa 
tre år, med undantag för Rindi, var visionerna för hur det studiebevakande 
arbetet skulle utformas vitt skilda. Den gemensamma viljan att ge Uppsala 
universitets studenter den bästa studiebevakningen, trots olika erfarenheter 
och ambitioner, tog dessbättre överhanden. Arbetet inom Kårsamverkan 
utvecklades. Så tillkom en gemensam mejladress för enklare kommuni-
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kation mellan kårerna och externa parter, minnesanteckningar vid möten 
utbyttes mot ordentliga protokoll, en hemsida skapades och gemensamma 
intressen gentemot externa parter upptäcktes. Kårsamverkan blev allt mer 
en konstellation att räkna med och de inkommande mejlen blev allt fler. 
Det uppsatta systemet för att hantera mejlen och förberedelser för Kårsam-
verkans möten blev snart ohållbart. De enskilda kårernas representanters 
mer eller mindre undanträngda tankar på en gemensam samlande förening 
 aktualiserades därför på nytt.

Under våren 2018, då drygt ett år återstod av kårstatus perioden, fördes 
de första officiella diskussionerna kring Kårsamverkans framtid. En relativt 
enkel och mindre kontroversiell lösning sågs i att  kårerna  gemensamt kunde 
arvodera en samordnare på deltid för att underlätta den uppkomna admi-
nistrativa bördan. Två mer kontroversiella förslag till lösningar som lades 
fram var olika förslag på bildande av en gemensam förening. För att utreda 
de tre förslagen närmare tillsattes arbetsgruppen Kårsamverkans framtid, 
ett nytt stort grupparbete med mål att kårernas samarbete skulle bli hållbart 
i längden och inte lösa blott situationen för stunden. Med nya kårrepresen-
tanter hösten 2018 i Kårsamverkan och flertalet andra projekt att avsluta, 
satte Kårsamverkans framtid i gång arbetet på allvar vårterminen 2019. 

Arbetet med Kårsamverkans framtid mottogs initialt på olika sätt. Vissa 
kårer var försiktigt positiva, andra fruktade att en samlande förening skulle 
inkräkta på de enskilda kårernas självständighet. Däremot rådde enighet 
om behovet av att underlätta den administrativa bördan genom en gemen-
samt arvoderad samordnare. Den största frågan kom att bli hur samordna-
rens arbetsuppgifter skulle utformas för att säkerställa att denne inte skulle 
företräda vare sig någon enskild kår eller kårerna gemensamt, vilket flertalet 
kårer uppställde som krav för att gå vidare med förslaget. Efter klartecken 
från samtliga kårer beslöt Kårsamverkan att utlysa posten som samordnare 
till höstterminen 2019. Tillsättningen innebar en stor administrativ lättnad 
för Kårsamverkans kårrepresentanter, vilka i stället kunde fokusera på de 
enskilda interna verksamheterna samt utvecklingen av Kårsamverkans ar-
bete.

Arbetet med Kårsamverkans framtid och det eventuella bildandet av 
en gemensam förening, blev en betydligt mer kontroversiell och invecklad 
fråga än arvoderingen av en samordnare. Diskussionerna gällde huruvida 
den nya föreningen skulle företräda Uppsala universitets kårer liknande 
 Kuratorskonventet eller bli en förening som samlade kårerna utan att ome-
delbart även företräda dem alla?

Förhandlingarna fördes under ett så kallat internat i en stor lägenhet i 
Visby. Till överläggningarna kom de olika kårernas representanter med vitt 
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skilda utgångspunkter och uppdrag. Meningsskiljaktigheterna gick djupt 
och ibland utväxlades hårda ord. Några ville ”dra i handbromsen” för det 
fortsatta arbetet medan andra var så säkra på att en förening skulle bildas 
att de döpte om den gemensamma Snapchat-kanalen till ”Visbyavtalet”. På 
internatet presenterades utkast till styrdokument för en tilltänkt förening 
som skulle samla alla Uppsala universitets kårer utan att omedelbart även 
företräda dem alla. Om detta rådde redan före internatet mer eller mindre 
enighet. De skarpa ordväxlingarna gällde framför allt vid vilken tidpunkt 
föreningen skulle startas och om hur fördelningen av studentrepresentants-
uppdrag på central nivå skulle ske. Frågan om tidpunkten för förenings-
bildandet komplicerades av att respektive kårers hanteringsprocesser skilde 
sig åt. Vissa av dem kunde fatta beslutet att bilda och ingå medlemskap i 
föreningen på ett styrelsemöte medan andra behövde förankra förslaget i 
det högsta interna beslutande organet och först därefter lägga fram förslag 
och fatta beslut.

De argument som anfördes för att bromsa processen var behovet av att 
förankra styrdokumenten hos samtliga kårer, komma överens om en man-
datfördelning och om en sådan över huvud taget skulle finnas, samt att ta 
fram en plan för hur föreningen skulle utvecklas under de kommande tio 
åren, det vill säga tillhandahålla svar på de frågor som kårernas enskilda 
medlemmar ställde. Argumenten för att påskynda processen i syfte att av-
sluta den under innevarande termin var att inte behöva lämna över arbetet 
till ett nytt Kårsamverkan till höstterminen, med risk för förlorat fokus 
och bortprioritering av ärendet. I syfte att ”mötas på halva vägen” fick ett 
intentionsavtal bli internatets lösning. Enligt detta avtal åtog sig alla kårer 
vid Uppsala universitet att under höstterminen lyfta förslagen på styrdoku-
ment, bildandet av en förening och ingåendet av medlemskap i densamma 
till respektive kårs högsta beslutande organ. Mitt i allt detta var det dess-
utom dags att återigen söka kårstatus, en förfarande som denna gång skedde 
utan dramatik och oväntade nyheter. Inga ytterligare kårer tillkom.

Med en samordnare på plats och nya kårrepresentanter i Kårsamverkan 
var det höstterminen 2019 tid för alla kårer att ta ställning till intentions-
avtalet. Vissa representanter hade under processens gång successivt inför 
sina medlemmar redogjort för de pågående diskussionerna. Medlemmarna 
inom andra kårer hade däremot aldrig beretts möjlighet att diskutera ären-
det. Ovisshet rådde därför om huruvida alla organisationer skulle ställa sig 
bakom förslaget. Några uttalade självsäkert att förslaget utan vidare skulle 
antas av deras högsta beslutande organ och att de hade för avsikt att gå 
vidare med planerna även om inte alla kårer röstade ja. Det är oklart huru-
vida detta yttrande hjälpte eller stjälpte frågans lösning, ej heller om det 
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påverkade förhoppningarna om ett kommande gott ömsesidigt samarbete. 
Förslaget röstades dock igenom av samtliga kårer – antingen vid styrelse-
möte eller vid kårfullmäktigemöte – samt vid ett långt kårmöte, där den ena 
invändningen efter den andra bemöttes. Det var även detta högsta beslu-
tande organ som under arbetets gång hade fått diskutera förslaget. 

Sedan samtliga kårer lämnat bifall var lättnaden i Kårsamverkan stor. 
För att markera denna historiska händelse i Uppsala universitets student-
historia arrangerades en invigningsceremoni i Carolina Rediviva med alla 
kårers presidier närvarande. Deras respektive inspektorer var inbjudna och 
så även rektor Eva Åkesson och prorektor Anders Malmberg. Uppsala uni-
versitets förenade studentkårer (UUFS) hade därmed formats. 

Representanter för lärosätets samtliga studentkårer fotograferade i samband med invigningsceremonin för Uppsala 
universitets förenade studentkårer (UUFS) i boksalen på Carolina Rediviva den 2 december 2019. Från vänster: 
Magnus Jansson, Petter Elgh, Viktor Mattsson, Frida Gommel, Fredrik Örn, Mårten Andersson, Johannes Bäck, 
Oskar Svärd, Anders Gombrii, Märta Lindquist, Elina Rosenborg och Timmy Mabale. Fotografi från Rektors
bloggen, Uppsala universitet.
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En knut att lösa
Avvecklingen av kårobligatoriet innebar även förändringar för Uppsalas 
nationer. Det tidigare garanterade medlemsantalet och därmed inflödet av 
medlemsavgifter gick inte längre att räkna med. Nationer och kårer blev så-
ledes tvungna att utveckla en medlemsrekryterande verksamhet. Nationerna 
beslöt att tillåta medlemskap i flera nationer samtidigt, en digital plattform 
för medlemsregistrering togs fram och marknadskampanjer genomfördes. 
Kårerna, som huvudsakligen eller endast bedrivit studiebevakande verk-
samhet, fick det svårt att rekrytera medlemmar. För US ledde obligatoriets 
avveckling till ett kraftigt sjunkande medlemsantal. Nationerna lyckades 
däremot hålla sina medlemssiffror stabila. För att kunna rekrytera medlem-
mar föreföll det som att ”Uppsalamodellen”, det vill säga att nationerna 
svarar för den studiesociala verksamheten medan kårerna driver den studie-
bevakande och studentpolitiska verksamheten, behövde reformeras. De nya 
kårerna hade varit föreningar, vilka tidigare bedrivit såväl studiebevakning 
som mer eller mindre studiesocial verksamhet, vilket de fortsatte att göra 
sedan de erhållit kårstatus. 

Samtidigt som det i samhället generellt blivit allt svårare att hitta ideellt 
engagemang tillkom ett flertal kårer med egen studiesocial verksamhet, nå-
got som satte Uppsalamodellen på prov. För att uppmärksamma det bety-
delsefulla ideella engagemanget vid nationer och kårer införde universitetet 
en avtackningsceremoni med diplomutdelning för de engagerade. Ceremo-
nin hölls i samband med det traditionsenliga högtidskuratorskonventet i 
slutet av varje termin. Den minskade mängden studenter som var villiga att 
ideellt engagera sig började inverka på relationen mellan kårerna och natio-
nerna och en konflikt utvecklades. Denna konflikt förblev länge dold inom 
nationerna och respektive kårers inre kretsar och ärvdes mellan företrädare 
och efterträdare. Bristen på kommunikation blev tydlig.

Under hösten 2017 och våren 2018 kom de latenta motsättningarna upp 
till ytan, varför nationernas inspektorer bjöd in till ett möte, där kårer och 
nationer kunde diskutera den rådande konflikten. Vid detta stormöte lovade 
Uppsala universitet att tillsätta en utredning, en åtgärd som kunde betrak-
tas som ett avsteg från principen att låta studentorganisationerna själva han-
tera sina interna förhållanden. Universitetets utredning fick namnet Kår- 
och nationsutredningen, inom studentvärlden förkortat till ”KNUTen”. För 
att leda utredningen arvoderade universitetet en så neutral part som möj-
ligt med erfarenheter från både nationsvärlden och kårvärlden, nämligen 
 Fredrik Pettersson. Han kallade alla kårer och nationer till enskilda samtal 
och gav även andra studentföreningar möjlighet att ge sina perspektiv på 
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situationen. Utöver dessa samtal tillsattes även en referensgrupp och fokus-
grupper. Under våren 2019 presenterades utredningen. De som måhända 
trodde att universitetet genom att tillsätta utredningen också skulle till-
handahålla en lösning hade fel. Utredningens slutrapport blev i stället ett 
kraftfullt verktyg, utifrån vilket kårer och nationer formade en arbetsgrupp 
som skulle arbeta vidare, i syfte att finna en konstruktiv lösning. På hösten 
2019 hölls en första workshop, varvid arbetsgruppen presenterade olika dis-
kussionsämnen med målet att skapa dialog och ömsesidig förståelse.

Utbildningen i fokus
Eva Åkessons fokus på utbildningen var, och är, en av anledningarna till 
att hon vann studenternas förtroende såväl 2011 som 2017. Hon har visat 
intresse för utbildningsfrågor och studentinflytande under besök på Upp-
sala universitets kårer, vissa gånger för att se verksamheten i stort, andra 
gånger för att deltaga vid studieråd. Hennes engagemang för utvecklingen 
av U4Societys utbildningsprogram har varit stort. Inom U4Society erbjuds 
en plattform för gemensamma initiativ inom utbildning, forskning och led-
ning. Bland de initiativ som rör utbildningen kan nämnas flera sommarsko-
lor inom olika ämnesområden, genom vilka de fem medlemsuniversitetens 
studenter har beretts möjlighet till internationella erfarenheter och bredd-
ning av de enskilda universitetens utbildningserbjudanden. 

En fråga som Kårsamverkan bedrev under 2019, och vilken Eva Åkesson 
flera gånger offentligt uttryckte stöd för, var regeringens uteblivna fokus på 
den högre utbildningen, vars resurser har urholkats under de senaste de-
cennierna. Därtill har ett produktivitetsavdrag införts, vilket sammantaget 
har inneburit lägre anslag till utbildningen samtidigt som kvalitetskraven 
har bibehållits. För att uppmärksamma detta publicerade Kårsamverkan 
en debattartikel i samband med att inspelen till regeringens kommande 
forskningsproposition skulle vara inskickade. I artikeln påtalades att in-
bjudan från regeringen till universitet och högskolor endast riktade sig till 
forskningspolitiken och inte nämnde högre utbildning, detta trots att den 
nyligen genomförda Styr- och resursutdelningen gav förslag på även en ut-
bildningsproposition. Eva Åkessons tal vid professorsinstallationen 2019 
uppmärksammade denna problematik mycket väl och vi studenter satt extra 
stolta och lyssnade till talet. 

Parallellt med engagemanget för utbildningen har Eva Åkesson alltid va-
rit mån om ett starkt studentinflytande, med vetskapen att detta är  nyckeln 
till en välfungerande utbildning. Det kan vara svårt att som  repre sentant 
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föra fram studenternas åsikter, eftersom orden måste väljas med omsorg för 
att övertyga. Ibland måste detta göras direkt inför rektor och universitets-
ledning, varför viss nervositet kan infinna sig. Eva Åkesson har alltid haft 
förståelse för detta och som mötesordförande varit observant och aktivt ef-
terfrågat studentrepresentanternas åsikter. Hon har behandlat dem som vil-
ka andra mötesdeltagare som helst med respekt, förtroende och nyfikenhet 
på vad de haft att säga. Det har likaså varit självklart att studentrepresen-
tanterna har fått följa med på de resor och internat, vilka rektors lednings-
råd har genomfört. Dessa tillfällen har erbjudit ypperliga möjligheter för 
de inblandade att lära känna varandra utanför de officiella sammanhangen. 
Även detta har inverkat positivt på studentinflytandet vid universitetet. 

Naturligtvis har de funnits situationer där våra åsikter har gått isär. I 
dessa stunder har Eva Åkesson visat att god kommunikation kan räcka 
långt; åsiktsskillnader kanske inte alltid kan överbryggas men större för-
ståelse för motpartens argument kan vinnas. Lärdomen att god kommuni-
kation utgör en nyckel till framgång har vi kårrepresentanter tagit till oss 
och tillämpat under arbetet med bildandet av Uppsala universitets förenade 
studentkårer.

Eva Åkesson och universitetets ledning har visat sina studenter stort 
förtroende genom hela den stora omvandlingsprocess som studentlivet har 
genomgått under detta rektorat. I stället för att presentera färdiga lösningar 
har de tillhandahållit redskap och god dialog. Vi som har varit student-
representanter under denna tid har Eva Åkesson att tacka för mycket. Hen-
nes insatser för studentlivet och studentinflytandet vid Uppsala universitet 
kommer att förbli betydelsefulla under lång tid framöver! 

Författaren vill tacka Fredrik Pettersson, Emma Lindbjer, Anna Liliebäck, Mathias Lien 
och ERGO® för stöd och ifyllnad av uppgifter rörande Eva Åkessons första år som rektor 
vid Uppsala universitet.





forskning och undervisning
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Humaniora och samhällsvetenskap
Av Torsten Svensson

”Det är inte båten som gungar, det är havet som rör sig”, sjöng en gång 
det legendariska proggbandet Solar Plexus (1974). Textslingan var ett in-
lägg i den tidens samhällsdebatt men är så öppen för tolkningar att den 
är tidlös. Den fungerar utmärkt som en utgångspunkt för att beskriva och 
tolka hur vi skall se på forskning och utbildning i vår tid. I tillbakablickar, 
hyllningsskrifter och inför utvärderingar fokuserar vi alltför lätt på det som 
syns på ytan, på det spektakulära och de nya extra satsningarna på tvär-
gående forskningscentrum och utbildningsprogram, gärna med tilltalande 
akronymer. Kanske kan det leda till tillfällig medial uppmärksamhet och 
inledningsvis locka studenter. Men det som kan bära upp en nysatsning 
och skapa hög kvalitet, såväl inom utbildning som i forskning, är att den 
baseras på forskning som på allvar deltar i det internationella vetenskapliga 
samtalet. 

Uppsala universitets styrka i forskning och utbildning ligger i en stor 
ämnesbredd i kombination med en mycket stark, och disciplinärt baserad, 
grundforskning i dialog med vetenskapssamhället och – när det fungerar 
som bäst – att utbildningen är en självklar del i den forskningsprocessen och 
tar tillvara den kunskap som genereras. Det illustreras väl av vårt område.

Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap utgör ungefär 
en tredjedel av universitetet räknat på omsättning, med en kraftig dominans 
avseende undervisning. Samtidigt ligger forskningen mycket långt fram 
och är främst i Sverige i Vetenskapsrådets olika utlysningar. Stora fram-
steg har nåtts också i de prestigefulla ERC-utlysningarna under senare år. 
Området består av sex fakulteter: Teologisk, Juridisk, Historisk-filosofisk, 
Språkvetenskaplig, Samhällsvetenskaplig och Utbildningsvetenskaplig fa-
kultet. Tillsammans härbärgerar dessa trettionio institutioner (inklusive in-
stitutionsliknande enheter). De sex fakulteterna skiljer sig åt i väsentliga av-
seenden. Tre av dem – teologi, juridik och utbildningsvetenskap – rymmer 
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en institution vardera, vilka varierar i storlek. Teologiska fakulteten är minst 
och har en övervikt av forskning. Juridiska fakulteten är betydligt större och 
domineras tvärtom av undervisning. Utbildningsvetenskapliga fakulteten 
har genom upprepade undervisningsuppdrag från regeringen vuxit kraftigt 
under det senaste decenniet. Språkvetenskapliga fakulteten är unik så till 
vida att den, till skillnad från gängse organisation runt om i världen, utgör 
en egen fakultet. Den rymmer fyra institutioner, men samtidigt ett stort 
antal ämnesdiscipliner. För närvarande sker forskning och undervisning på 
femtiofyra språk och språkämnen och ett nationellt ansvar har tagits inom 
nio ämnen. Samhällsvetenskapliga fakulteten är den ojämförligt största 
 fakulteten och utgör cirka fyrtio procent av området. Inom denna återfinns 
tretton enheter (tolv institutioner och ett forskningsinstitut), varav några är 
större än de mindre fakulteterna. Den andra större fakulteten är Historisk-
filosofiska, vilken rymmer elva enheter (tio institutioner och ett centrum). 
Institutionerna är här genomgående litet mindre.

I likhet med universitetet i stort har området vuxit ganska kraftigt under 
decenniet. Vid 2012 års ingång omsatte vetenskapsområdet 1 506 miljoner 
kronor (824 miljoner kronor på forskning och 682 på utbildning). Vid in-
gången till 2020 låg omsättningen på 2 149 miljoner kronor (1 138 respek-
tive 1 011 miljoner kronor). Andelen externa medel av forskningsanslaget 
har också vuxit något, från trettiosju till trettioåtta procent. Samtidigt har 
antalet anställda vuxit från 5 263 till 6 251 (antal årsarbetskrafter). Antalet 
studenter var 2012 cirka 22 909 (helårsstudenter). Vid ingången till 2020 
låg den siffran på 26 045 (helårsstudenter). Bredden på undervisningen är 
imponerande. Under 2019 gavs undervisning på 1 950 kurser och antalet 
program har under perioden ökat kraftigt till nuvarande 140. Många pro-
gram är kraftigt översökta. I synnerhet gäller det för jurist- och psykolog-
utbildningarna, men även andra kurser och program är mycket populära. 
En av de mer dramatiska ökningarna har skett inom Utbildningsvetenskap-
liga fakulteten, som vuxit från runt 200 anställda 2012 till närmare 320 an-
ställda 2020. Utbildningsuppdraget har utökats kraftigt.

Det är svårt att i en historisk exposé beskriva kontinuiteten, fokus ham-
nar lätt på den synliga förändringen. Så håll i minnet att framgångsrika, 
hållbara nysatsningar och intressanta gränsgångarprojekt bygger på disci-
plinernas styrka och ständiga utveckling för att befinna sig vid fronten. 
Drivkraften och motivationen för den enskilde forskaren är först och främst 
att ”förstå mer”, att få delta i det internationella samtalet och få betyda 
något där. Det driver oss framåt för att besvara för samhället kritiska men 
också och grundläggande vetenskapliga frågor. Månne är det en blandning 
av nyfikenhet och fåfänga. Men förändringen måste drivas av den enskilde 
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forskaren, och det sker i det mestadels i det tysta utanför uppmärksamheten 
i sociala medier och rubrikerna i glättade universitetspresentationer.

Fakulteternas kvalitetsansvar
En återkommande fråga för vetenskapsområdet har under de senaste tio 
åren varit att slå vakt om fakulteternas självständighet och autonomi. Den 
så kallade autonomipropositionen innebar att regering och riksdag delege-
rade regleringen av formerna för vetenskaplig kvalitetsbedömning till läro-
sätena. Från och med 2011 skulle då lärosätena själva ta ställning till hur 
de önskade vara organiserade med avseende på linjeorganisation och kolle-
gialt självstyre. I Uppsala bibehölls i stort sett den organisationsmodell som 
tidigare varit lagstadgad. Men det skedde inte utan debatt. I den interna 
utredningen föreslogs inledningsvis att ansvaret för kvalitet i forskning och 
utbildning skulle överföras från de självständiga fakultetsnämnderna till 
den gemensamma områdesnämnden, i likhet med vad som skett inom de 
andra vetenskapsområdena. Detta motsatte sig områdets fakulteter och en 
universitetsgemensam organisationsutredning ledde till en arbetsordning 
där fakultetsnämndernas autonomi i stort sett bibehölls.

Studentantalet inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällskunskap har ökat kraftigt under 2010talet. 
Många av dem har haft sin studiemiljö i Engelska parkens humanistiska centrum, intill Carolinaparken.
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Frågan har sedan återkommit under perioden i litet olika former och 
där fakulteter och områdesnämnd gemensamt har slagits för fakulteter-
nas fortsatta oberoende. Alltifrån olika statliga initiativ, exempelvis Styr- 
och resursutredningen, till universitetets eget arbete med olika mål- och 
strategi dokument och senast översynen av universitetets arbetsordning, där 
återigen förslaget dök upp att fakulteternas kvalitetsansvar skulle inordnas 
under områdesnämndens övergripande ansvar. Här kunde vi fortsatt för-
svara fakulteternas självständiga kvalitetsansvar.

Frågan är kopplad till vad som bäst stimulerar kvalitetsarbete och ut-
veckling, vad som krävs för att vårt lärosäte långsiktigt skall kunna höra 
till de bästa universiteten i världen. Med detta perspektiv för ögonen inom 
vårt område har vi hävdat att ansvaret för den vetenskapliga kvaliteten med 
tiden blir allt viktigare. För att en strategi skall ge framgång krävs att den 
enskilde har ett intresse för att genomföra den. Att initiativet kommer un-
derifrån är en förutsättning för att det skall leda till engagemang och intres-
se. Skall forskning och undervisning hålla hög kvalitet krävs forskarens och 
lärarens tro på och engagemang för verksamheten. Om rätt slags ömsesidig 
kritik och inspiration skall kunna uppkomma, vidmakthållas och förstär-
kas behöver våra professionellt upprätthållna kriterier kunna tillämpas och 
dryftas inom gemenskaper med rimligt likartade förhållningssätt. Vi har 
kontinuerligt hävdat att den rimliga gemenskapen är fakulteten. Spännvid-
den inom humaniora och samhällsvetenskap är så stor att en fungerande 
diskussion uteblir om vi skall föra upp den diskussionen till en övergri-
pande nivå (därmed inte sagt att den spännvidden inte finns inom de andra 
vetenskapsområdena). Kvalitetskrav är beroende på material, metoder och 
problemställningar och vad detta kräver av verksamheten varierar kraftigt, 
även om det vetenskapliga förhållningssättet är gemensamt. Att stämma av 
på fakultetsnivå är svårt nog för så inbördes olika verksamheter som språk-
vetare, teologer, jurister, historiker, filosofer och samhällsvetare bedriver. 
Om debatten bara kan föras på områdesnivå, är det stor risk att den sortens 
överväganden helt uteblir. Kvalitetssynpunkter och välinformerad delibera-
tion kommer då att ersättas av argument enbart grundade på resursåtgång 
och citeringsfrekvenser.

Det faktum att fakulteterna består är inte liktydigt med tillbakablick-
ande och status quo. Fakulteterna och de discipliner de härbärgerar reflek-
terar ständigt över kvaliteten i utbildning och forskning och där så krävs 
sker förändring. Starka miljöer ges fortsatt stöd för att bibehålla och förädla 
verksamheten. Det kan vi också se om vi tittar närmare på några exempel 
från de gångna tio årens verksamhet. 
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Fakulteternas strategiarbete
En förutsättning för fakulteternas strategiska arbete är användningen 
och fördelningen av de forskningsmedel som kanaliseras från rektor och 
veten skapsområdet. Alla fakulteter har under decenniet sett över kraven 
för befordran av professorer och, i takt med att antalet rekryteringar av 
biträdande lektorer har ökat kraftigt, också sett över kraven för dessa. En 
ökad samordning mellan fakulteternas rekryteringsgrupper kan skön-
jas genom samarbete på områdeskansliet. Juridiska fakulteten jämställde 
 tidigt,  redan före den senaste rektorsperioden, villkoren för rekryterade och 
beford rade professorer. Det har inneburit ett tydligt tryck mot en översyn 
av befordringsvillkoren samt en önskan om att se över rätten till befordran. 
 Historisk-filosofiska fakulteten har inför kommande period tagit motsva-
rande steg. I de nya principerna som antogs inför 2020 ingår bland annat 
att rekryterade och befordrade professorer behandlas lika vid fördelningen 
av lönemedel från fakulteten till institutionerna. I ledningens förslag ingick 
även en satsning på utökad forskningstid för lektorer. Förslaget röstades 
dock ned av fakultetsnämnden.

Andra fakulteter har medvetet arbetat för att i stället stärka sina profes-
sorsprogram. Samhällsvetenskapliga fakulteten har sett det som ett viktigt 
strategiskt val att kunna erbjuda nyrekryterade professorer femtio procent 
forskning i tjänsten, vilket ses som en stor konkurrensfördel visavi andra 
motsvarande miljöer. Samtidigt har den stärkt institutionerna genom att 
varje institution skall ha en bottenplatta med två rekryterade professorer 
(PUFF-utredningen).

Flera mer långsiktiga initiativ kan nämnas. Historisk-filosofiska fakul-
teten har medvetet kraftsamlat på andra sätt inför nysatsningen på profes-
sorerna. Den har de senaste fyra åren gjort en extra satsning på doktorand-
antagningar, som innebär att fakulteten betalar ett års studiestöd för en 
doktorand om institutionen samma år antar minst två doktorander. Fakul-
teten har därtill bidragit med lönemedel motsvarande tjugo procent av hel-
tid för internationellt framstående gästforskare i ett eller två år. Vidare har 
fakulteten stött med lönemedel för ett års forskning till de institutioner som 
rekryterat biträdande lektorer.

Språkvetenskapliga fakulteten har, i likhet med Historisk-filosofiska 
fakulteten, genomfört en översyn av fördelningen av forskningsmedlen. En 
tendens som kan ses i flertalet fakulteter är ett ökat fokus på att stimulera 
forskare och forskargrupper att söka externa forskarmedel. Såväl Språk-
vetenskapliga som Juridiska fakulteten har skapat incitament för detta. 
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Två av fakulteterna har parallellt med den universitetsgemensamma 
forskningsutvärderingen KoF17 genomfört egna utvärderingar. För Teolo-
giska fakulteten har siktet varit inställt på en reformering av ämnets grund-
struktur i projektet 2020. Efter en grundläggande genomlysning landade 
projektet under det innevarande året i en kraftig reformering av forskar-
utbildningen genom bantning av antalet forskarutbildningsämnen, men då 
också av kursplaner för att möta den hårda konkurrensen om studenter i 
Uppsala- och Stockholmsregionerna men också inom riket i stort. Sam-
mantaget sker en breddning av paletten av ämnesinriktningar med ökad 
plats för mänskliga rättigheter, fredsfrågor men också en breddning av teo-
logiämnet som också innefattar studier i judaistik och islam.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har genomgått kraftiga föränd-
ringar under det senaste decenniet. Fakulteten bildades så sent som 2011 
som en egen fakultet under Vetenskapsområdet för humaniora och sam-
hällsvetenskap. Samtidigt med denna organisatoriska förändring skapades 
även Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) 
genom en sammanslagning av Institutionen för didaktik och Institutionen 
för utbildning, kultur och media, som tidigare sorterat under det särskilda 
organet för lärarutbildning, samt Pedagogiska institutionen som låg un-
der Samhällsvetenskapliga fakulteten. Under våren 2014 togs initiativ till 
en genomgående och omfattande analys av den utbildningsvetenskapliga 
kärnan inom universitetets lärarutbildningar. Som ett resultat påbörjades 
ett förändringsarbete som varit avgörande för att utbildningarna mot för-
skollärare och grundlärare gavs omdömet hög kvalitet av UKÄ 2019. Där-
emot kom ämneslärarutbildningen att ifrågasättas, något som berör alla de 
institutioner vid universitetet vilka är involverade i lärarutbildningen (den 
utbildningsvetenskapliga kärnan inom utbildningen av ämneslärare ifråga-
sattes emellertid inte).

Under våren 2016 inleddes en försöksverksamhet med partnerskolor i 
syfte att stärka samarbetet mellan de skolor och förskolor som deltar i lä-
rarutbildningarnas verksamhetsförlagda utbildning och framför allt EDU- 
institutionen. De studenter, vilka gjorde sin verksamhetsförlagda utbild-
ning (VFU) på skolor och förskolor som var del i projektet, fick möjlighet 
att upprätthålla kontakten med dessa även mellan VFU-perioderna sam-
tidigt som de skolor och förskolor som deltog i projektet knöts närmare 
till universitetet. I det senare ingick även riktade forskningssatsningar där 
mindre forskningsprojekts drogs igång i samarbete med dessa skolor och 
förskolor. Verksamheten utvärderades 2019 och lyftes fram i UKÄ:s utvär-
deringar som en viktig del i universitetets framgångsrika lärarutbildning. 
Från och med 2020 påbörjas ett permanentande av verksamheten genom 
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att knyta fler skolor och förskolor till universitetets lärarutbildningar i syfte 
att göra det möjligt att koppla samtliga lärarstudenter till en partnerskola/
partnerförskola. I förlängningen kommer detta att revolutionera lärarut-
bildningarna genom att det blir möjligt att på ett helt annat sätt än tidigare 
koppla teoretiska kunskaper till skolans eller förskolans praktik.

Institutioner, centrumbildningar och utbildning
Många andra institutionsförändringar har sett dagens ljus, några exempel 
kan ges. En viktig sådan är en fastare organisation för socionomutbild-
ningen vid Sociologiska institutionen. Efter att utbildningen fått återkom-
mande kritik skapade fakulteten 2018 ett särskilt Centrum för socialt ar-
bete (CESAR), med förstärkning både i forskning, forskarutbildning och i 
grundutbildning, ett initiativ som fått mycket positivt gensvar. Den kraftigt 
översökta utbildningen skall enligt planerna, om resurserna kommer, också 
ta över motsvarande utbildning på Campus Gotland, vilken nu bedrivs som 
beställd utbildning med Juridiska institutionen som garant. En särskild sats-
ning från Samhällsvetenskapliga fakulteten som också burit frukt är deras 
ansträngningar att stärka Institutionen för informatik och media, liksom 
genomlysningen av Psykologiska institutionen. Omlokaliseringar har också 
genomförts under perioden. Mest dramatisk, och med stora positiva effekter 
för hela universitetet, var omlokaliseringen av den bygg- och bostadsforsk-
ning som universitetet bedrev i Gävle till Uppsala och kvarteret Munken. 
Detta genomfördes under periodens inledning. Institutet för bostads- och 
urbanforskning har framgångsrikt utvecklat forskningen och också blivit en 
viktig samverkansaktör i det omgivande samhället. Kostvetenskapen hade 
då redan flyttat från Trädgårdsgatan och upp till Biomedicinskt centrum.

En likartad resa företog Psykologiska institutionen som 2010 satte ner 
bopålarna i Blåsenhus. Det stora byggprojektet under 2010-talet har varit 
uppförandet av den både spektakulära och mycket funktionella Humanis-
tiska teatern, som har kommit att bli en viktig samlingsplats för hela uni-
versitetet och vars tillkomst skildras av Margaretha Fahlgren på annan plats 
i denna skrift. 

Samgåendet med Högskolan på Gotland har inneburit stora ansträng-
ningar för några institutioner, vilka har arbetat hårt för att sammanfoga 
sin verksamhet i Uppsala med verksamhet på Gotland. Vissa ämnen har 
haft stora svårigheter med studentrekryteringen. Som en del av omstruk-
tureringen avvecklades grundutbildningen i historia på Gotland. För andra 
går det dock utmärkt, till exempel har juridik etablerat ett introduktionsår, 
media och kommunikation förstärkts kraftigt, medan arkeologi fortsatt 
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Humanistiska teatern i Engelska parken, epokens stora byggnadsprojekt inom detta vetenskaps
område, har blivit en samlingspunkt för hela universitetet.
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 utgör en av de starkaste miljöerna. Framför allt skall speldesign lyftas fram. 
Verksamheten har utvecklats och expanderat kraftigt under de senaste åren. 
Inom speldesign inrättades de första internationella utbildningsprogram-
men på kandidatnivå vid universitetet.

Flera olika centra har sett dagens ljus eller har förstärkts. Bland dessa 
finns Hugo Valentin-centrum, vilket med sin nya placering vid Historiska 
institutionen har fått ny energi. Forum för Afrikastudier, som vuxit kraf-
tigt, har utvecklats väl, expanderat och fått en fastare struktur som ett cent-
rum under Institutionen för kulturantropologi och etnologi med medel från 
områdesnämnden. Det skall fungera som en resurs för hela vetenskaps-
området. En viktig satsning inom Historisk-filosofiska fakulteten har varit 
 Forum för Digital Humaniora, vilket 2020 med stöd av området har om-
vandlats till ett centrum och utgör basen för en stor infrastruktursatsning.

På samma sätt har Samhällsvetenskapliga fakulteten ökat den ekono-
miska basen för Konfliktdatabasen (UCDP) och tillika fått ytterligare stöd 
från rektor. Två ”Centres of Excellence”, vilka under tio år fått sin grund-
finansiering via Vetenskapsrådets Linnéstöd, har i och med 2020 gått vi-
dare med finansiering från sina respektive fakulteter, men också med visst 
stöd från universitetsledningen. Det handlar i båda fallen om mångveten-
skapliga satsningar. Teologiska fakulteten är värd för Centrum för mång-
vetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS) och har funge-
rat som boplats för projektet ”Impact of Religion” som nu avslutats. Det 
andra Linné stödda programmet, Uppsala 
Center for Labor Studies (UCLS) sam-
lar forskare från nationalekonomi, stats-
kunskap och juridik, och med placering 
vid  Nationalekonomiska institutionen, 
foku serar på olika aspekter av arbets-
marknadens utveckling. Även här förs 
arbetet vidare med en mer institutionali-
serad verksamhet och med stöd från Samhällsvetenskapliga fakulteten. En 
likartad utveckling har Rysslandscentrum undergått, ett SFO vid samma 
 fakultet (Strategiska forskningsområden sjösattes 2009 av regeringen). 
Trots avsaknad av slutgiltigt beslut av regeringen om satsningens fortsätt-
ning har nämnden ändå beslutat att omvandla verksamheten till ett mer 
fast mångvetenskapligt institutionsliknande forskningsinstitut, Institutet 
för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES). 

Många kurser och program tillhör de mest sökta i landet och ansva-
riga arbetar hårt för att vidmakthålla den positionen. Ofta är förädling den 
bästa strategin, inte att uppfinna nya bokstavskombinationer. Utbildnings-

Logotypen för det Linnéstödda forsk
ningsprojektetet Impact of Religion 
vid Teologiska fakulteteten.
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politiska reformer har fått stora effekter på hur utbildningen formerats. Den 
så kallade Bolognaprocessen, som slog igenom i och med högskolereformen 
2007, innebar att en avancerad nivå infördes mellan grundutbildning och 
forskarutbildning. Flera, men långt ifrån alla, magisterprogram delades upp 
på en grundnivå följt av tvååriga masterprogram. Det har inneburit en kraf-
tig internationalisering genom att flertalet masterutbildningar bedrivs på 
engelska. Vidare har det öppnat upp för att antalet betalande studenter från 
länder utanför Europa blivit fler. Många nya masterprogram har byggts 
upp, vilka binder samman flera discipliner: Språkvetarprogram, humaniora- 
program och politices master är några exempel. 

Samtidigt ställer samhället nya krav och pekar ut områden där ny mark 
behöver brytas. Flera nya utbildningar har tillkommit under de senaste 
åren som svar på dessa uttryckta behov. Hit hör exempelvis juristernas ut-
veckling av en utbildning för lantmäteri och kraftsamlingen på socionom- 
utbildningen inom samhällsvetenskap. Ett ökat behov av experter på hän-
delseutvecklingen i Ryssland ledde till att de samhällsvetenskapliga och 
språkvetenskapliga fakulteterna startade två nya masterutbildningar med 
denna inriktning. Språkvetenskapliga fakulteten bedriver en fortsatt stark 
språkutbildning och slår vakt om sin unika bredd. Men också här svarade 
fakulteten upp mot de utmaningar som ställdes på samhället i samband 
med den stora flyktingvågen genom att starta förberedande kurser för att 
hjälpa nyanlända att ta steget in mot ordinarie utbildning.

Vetenskapsområdet – koordinator, konfliktlösare 
och pådrivare
Ovan nämnda exempel på händelseutvecklingen under rektorsperioden är 
bara exempel på vad som händer ”under ytan” och som mestadels sker utan 
stora rubriker. Det är uppenbart att fakulteter och institutioner bedriver ett 
starkt arbete med fokus på högsta möjliga kvalitet. Den egentliga svagheten 
i den gällande ordningen är fakulteternas inbyggda samarbetsproblem (och 
att fakultetsledningarna, i sin strukturellt betingade strävan att framhäva 
sin autonomi, ibland kan bli ett hinder för verksamheten som bedrivs vid 
institutionerna). Fakulteterna fokuserar, fullt rimligt, på förutsättningarna 
för och utvecklingen av forskningen och utbildningen inom de egna institu-
tionerna och riskerar därmed att nedprioritera samarbeten över gränserna. 
Men kunskap, forskningsproblem och metoder utvecklas i forskargrupper 
och i dialog med ett universellt vetenskapligt samtal och håller sig inte inom 
organisatoriska gränser. För den enskilde forskaren eller för den professors-
grupp som lägger upp forskningsstrategin är fakulteten en kontrollinstans 
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och den nivå som reglerar villkoren och tillhandahåller resurserna. Kunska-
pen och forskningsfronten till vilken forskarna skall förhålla sig ligger dock 
inte där, den är universell och global. Studentens behov och efterfrågan av 
kunskaper bestäms av arbetsmarknadens behov och individens kunskaps-
sökande och följer inte organisatoriska gränser. Här riskerar organisatio-
nen, vilken den vara månde, att bli en hämsko och leda till suboptimering. 
 Möjliga forsknings- och utbildningssamarbeten utanför den egna fakulte-
ten, i den mån den enskilde forskaren ser sådana där, blir lätt osynliga. 
Genom att finansieringssystemet bygger på tilldelning av resurser till tre 
olika vetenskapsområden kan det leda till konkurrens om forsknings- och 
utbildningsmedel inom vetenskapsområdet och mellan de ingående fakul-
teterna. Det kan till och med bli enklare att inleda samarbete med olika 
verksamheter vid de andra områdena. 

I detta sammanhang fungerar vetenskapsområdet och områdesnämnden 
som en samarbetsyta där fakulteterna förväntas kunna lyfta blicken från 
det egna. I samband med universitets arbete inför forskningspropositionen 
2016 lanserades året innan tre olika satsningar från området med sikte också 
på rektors deltagande, vilka också kom att ingå i universitetets inspel till 
regeringen inför den kommande propositionen. I början av 2016 inrättades 
ett forum för forskning om rasism vid Teologiska fakulteten och året efter 
bildades centrumbildningen Centrum för mångvetenskaplig forskning om 
rasism (CFR) med sex deltagande fakulteter. På samma sätt stödde området 
med benäget bistånd av rektor en satsning på migrationsrätt vid Juridiska 
fakulteten. 

Den tredje satsningen, att utarbeta en plan för forskning på temat ”Det 
nya arbetslivet”, kom tyvärr att stranda vid det tillfället. Samhällsveten-
skapliga fakulteten återkom emellertid 2019 med ett nytt initiativ i form 
av  Upsala Immigration Lab, ett forskningscentrum inriktat på angelägna 
frågor om migration och arbetsliv, också detta med rektors stöd. Framtids-
planen är att bygga upp en struktur för fakultetsövergripande forsknings-
stöd. När förslaget inledningsvis lades på bordet gick fakultetssamarbetet 
i stå, varför Samhällsvetenskapliga fakulteten ensamt gick fram med sats-
ningen. Misstron som spred sig ledde också till diskussioner om område-
sorganisationens konstruktion och effektivitet. Detta ledde sedermera till 
en reformering av områdesnämnden genom en utökning av antalet lärar-
representanter samt inrättandet av ett arbetsutskott, förändringar som trä-
der i kraft i och med den nya mandatperioden hösten 2020.

Samarbetet har emellertid utvecklats kraftigt under perioden. Det tyd-
ligaste exemplet är bildandet av CIRCUS (Centre for Integrated Research 
on Culture and Society). Bakgrunden var följande: Områdesnämnden 
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för humaniora och samhällsvetenskap inrättade under åren 2009–13 sex 
 forumbildningar för områdesstudier: Forum för Tysklandsstudier, Forum 
för Latinamerikastudier, Forum för Sydasienstudier, Forum för Afrika-
studier, Forum för Kinastudier samt Forum för turkiska studier. Det över-
gripande syftet var att forumbildningarna skulle utgöra en plattform för att 
samla forskare och masterstudenter för att synliggöra och utveckla ämnes-
övergripande forskning och utbildning vid Uppsala universitet, andra aka-
demiska miljöer och allmänhet inom respektive område. Forumen skulle 
även underlätta internationellt samarbete, inom respektive område, mellan 
forskare och lärare. Utvärderingar som genomfördes 2015 visade att forum-
ens verksamhet i stor omfattning var inriktade på anordnande av seminarier 
och konferenser. På så sätt hade de fungerat som en mötesplats för fors-
kare från olika discipliner inom området och det omgivande samhället. 

Av de sex forumbildningar som inrättades inom Humanistisksamhällsvetenskapliga vetenskapsområdet under åren 
2009 till 2013 återstår i dag endast Forum för Afrikastudier, vilket har en fast utgångspunkt vid Institutionen för 
kulturantropologi och etnologi. Inom ramen för detta forum sker en rad samarbeten, inte minst med företrädare för 
 medicinska vetenskaper. Ett exempel är seminarieprogrammet ”Health, Politics, and Culture in Africa”, inom  
vilket professorn i global hälsa Stefan Swartling Peterson, Frederick GoloobaMutebi från Africa Power and 
 Politics  Programme samt Gabriella Körling, forskare i kulturantropologi, och Sten Hagberg, professor i samma 
ämne, vid detta tillfälle diskuterade utveckling av hälsovård i låginkomstländerna.
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 Däremot hade inte forumverksamheten i någon större omfattning bidragit 
till utveckling av forskning eller utbildning. Detta var heller inte att vänta 
då geografiskt intresse knappast enkelt skapar samling runt gemensamma 
forskningsfrågor. I dag kvarstår ett av forumen – Forum för Afrikastudier – 
vilket, med sin bas vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, har 
vuxit och som i samarbete med Nordiska Afrikainstitutet, SLU och SIPRI 
blivit ett kraftfullt nav för interdisciplinär forskning, forskningsinforma-
tion och utbildning. Ett särskilt forum med stöd från området och med 
placering vid Engelska institutionen är inriktat mot Nordamerikastudier, 
SINAS (The Swedish Institute for North American Studies). Verksamhe-
ten har haft stor betydelse för förståelsen av omvärldsförändringarna och 
utvecklingen av amerikansk politik. Vid sidan av dessa forum stödjer Sam-
hällsvetenskapliga, Juridiska, Historisk-filosofiska och Språkvetenskap-
liga fakulteten sedan lång tid tillbaka Uppsala Forum för Demokrati, Fred 
och Rättvisa. Det är ett samarbetsforum för universitetets forskning kring 
 demokrati, fred och rättvisa.

Genom att tydliggöra de areainriktade forumens uppgifter skapades ut-
rymme för en mer långtgående satsning. Initiativet till en tvär- eller fler-
vetenskaplig miljö togs redan 2014. Här skall särskilt lyftas fram idégivarens, 
professor Anders Ekströms idoga, kreativa och 
energiska arbete, för att driva på arbetet till det 
som flera år senare blev CIRCUS – Centre for 
Integrated Research on Culture and Society. 
Utan honom hade vi inte tagit det här viktiga 
steget. Han presenterade idén om en multi-
disciplinär plattform för problemdriven forsk-
ning över en kopp kaffe på Café Alma. Efter 
ett flertal samtal och studiebesök med dekan-
gruppen vid motsvarande centra i Oxford 
och Cambridge – TORCH och CRASSH 
– ledde detta till att områdesnämnden, un-
der ställföreträdande vicerektor Anna Singers 
kloka ledning bildade en arbetsgrupp, Affaf 
( Arbetsgruppen för forskningssamarbete), som 
för beredde bildandet av centrumet. Verksam-
heten startade i förtid under Affafs ledning, 
bland annat med tvåårigt stöd till program-
satsningar och mindre nätverksstöd. Området kunde från och med 2019 
anställa en föreståndare för CIRCUS, Claes-Fredrik Helgesson, som un-
der kort tid har satt verksamheten på kartan. Centrumet har nya egna väl 

Anna Singer, ställföreträdande vicerektor och ledare 
för Arbetsgruppen för forskningssamarbete.
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 anpassade lokaler i Observatorieparken som gör det enkelt att diskutera på 
lika villkor. Det  vetenskapliga och samhälleliga problemet står i centrum och 
avsikten är att fånga upp och stödja initiativ som går utöver ämnesgränserna 
och stimulera mångvetenskapliga samtal och samarbeten. Intresserade fors-
kare samtalar om och arbetar för att besvara aktuella frågor över disciplin, 
fakultets- och områdesgränser. Det handlar om alltifrån stöd för att hålla 
enstaka mindre seminarier, workshops, större internationella symposier till 
satsningar på mer mogna nätverk som med ekonomiskt och personellt pro-
jektstöd siktar mot större programansökningar och långtgående projektsam-
arbete. Här skall akademisk excellens inom humaniora och samhällsveten-
skap kombineras med ett engagemang för forskningens ökade synlighet och 
betydelse i samhället. En viktig komponent är att centrumet inte kopplar 
loss forskarna och deras arbete från deras ordinarie hemvist. All publicering 
tillhör forskaren och dennes heminstitution. CIRCUS finansieras av områ-
det och med gott initialt stöd från rektor under de inledande fem åren.

Verksamheten vid CIRCUS har under kort tid blivit en viktig och 
 etablerad del av vetenskapsområdet och har medverkat till ett flertal forsk-
ningssamarbeten och initierat workshops och symposier med internationellt 
deltagande och stort intresse också från universitetets andra vetenskaps-
områden. Flera av samarbetena har också lett till att finansiering erhållits 
från externa forskningsråd. En av de tidiga programsatsningarna – HERO 
– har under innevarande år utvecklats till ett initiativ för ett områdesge-
mensamt centrum för forskning och utbildning. Även om CIRCUS in-
ledningsvis fokuserar på humaniora och samhällsvenskap har flera av de 
centrumbildningar som initierats inom det medicinska fältet tagit hjälp av 
centrumet i sin uppbyggnad. 

Ett gemensamt projekt inom området som i förlängningen syftat till 
ökad samverkan på utbildningsområdet har varit att kartlägga utveck-
lingen av fristående kurser. Hur används dessa av studenterna och har 
den formen av kurser förlorat i betydelse i takt med att allt fler program 
kommit till stånd som svar på studenternas efterfrågan på trygghet i stu-
dierna? Det har funnits en farhåga att programformen riskerar att stänga 
in studenterna i fakulteternas program och att man inte utnyttjar möjlig-
heten att ta del av det breda universitetet. Här utnyttjades kompetenser 
inom nätverket HERO, vilket 2018 fick ett ettårigt uppdrag att genomföra 
kartläggningen. En rapport presenterades 2019. Utvecklingen för Uppsala 
universitet följer den nationella trenden med en nedgång för fristående 
kurser, även om tillgången till sådana kurser är betydligt större än i övriga 
riket. Det som vuxit är generella program med visst utrymme för egna val 
för studenten. Det avspeglar en övergång från en bildningstradition till 
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studievägar som skall optimera anpassning till arbetsmarknaden. Rap-
porten utgör en viktig utgångspunkt för fortsatt utbildningsplanering.

Det finns ett flertal initiativ som kommit till stånd under perioden med 
stöd av området och som stärkt samarbetet mellan fakulteterna. En del så-
dana emanerar från det externa trycket från omvärlden. Vetenskapsrådets 
förändrade system för att hantera den alltmer kostsamma finansieringen 
av infrastruktur har tvingat fram universitetsgemensamt agerande för att 
prioritera behoven av nationell infrastruktur. På samma sätt har statens 
ökade tryck för att stimulera lärosätenas samverkan med det omgivande 
samhället tvingat fram universitetsgemensamma organ. Kravet på centrali-
serat agerande från universitetet har inte stått i harmoni med vårt områdes 
decentraliserade organisation. Inledningsvis fanns hos fakultetsledningarna 
ett starkt motstånd mot att skapa stående organ på områdesnivån, vilka på 
sikt ansågs undergräva fakulteternas självständighet. Frånvaron av systema-
tiskt samordnad beredning mellan fakulteterna ledde emellertid till bris-
tande professionalitet i hanteringen av viktiga tvärgående frågor. Ett sätt 
att hantera centraliseringstendenserna med bibehållen fakultetsautonomi 
har under den senaste treårsperioden lett till skapandet av referensgrup-
per för infrastruktur respektive samverkan. I samband med att universitetet 
anslöt sig till ”Guilden” formerades en beredningsgrupp för deltagandet i 
detta samarbete. Modellen har varit den särskilda grupp för beredning av 
forskningsansökningar som kräver prioritering för rektorsbeslut. Denna 
modell har visat sig vara mycket uppskattad och lyckosam. Utmaningen för 
framtiden blir att få till en hållbar och kontinuerlig kommunikation mellan 
referensgrupperna och områdes- och fakultetsledningar.

Två stora infrastruktursatsningar inom området, vilka förts fram av Sam-
hällsvetenskapliga fakulteten respektive Historisk-filosofiska  fakulteten, 
och som lyfts fram i infrastrukturrådet, har genom beslut under 2020 fått 
förstärkt stöd genom rektorsmedel under den kommande femårsperioden. 
Konfliktdatabasen, som drivs av Institutionen för freds- och konfliktforsk-
ning, har utvecklats till världsledande inom sitt fält. Ytterligare ett steg togs 
när en ansökan insändes till Vetenskapsrådet som en del av en stor nationell 
infrastruktur tillsammans med flera andra stora databaser med täckning av 
många andra sociala och politiska förhållanden. En satsning på infrastruk-
tur för digital humaniora emanerar ur den satsning som Historisk-filosofiska 
fakulteten gjort på ett centrum, placerat vid ABM-institutionen, vilket 
också har stöd från vetenskapsområdet. Infrastrukturen har också stöd från 
vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap.

Ett annat samarbete som också sträcker sig utanför områdesgränsen är 
Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap. Initiativtagare har 
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varit Institutionen för idé- och lärdomshistoria, vilken har en stark forsk-
ning om medicinsk utveckling och historia. Syftet har i första hand varit att 
utveckla de humanistiska och samhällsvetenskapliga inslagen i utbildnings-
programmen för läkare, sjuksköterskor, apotekare och övriga utbildningar 
inom medicin och farmaci. I förlängningen är avsikten att därtill stimulera 
mångvetenskaplig forskning.

Ökat samarbete mellan vetenskapsområdena
Under rektors inledande år, när konflikten eskalerade mellan universitets-
ledningen och ledningarna för de tre vetenskapsområdena, formade de 
dåvarande vicerektorerna ett gemensamt forum för samtal utan rektor och 
prorektor närvarande. De nytillträdda vicerektorerna såg också de ett behov 
av att föra egna överläggningar och samtal, både om ärenden som skulle 
upp i ledningsrådet och om gemensamma frågor om forskning och utbild-
ning. Universitetsledningen hyste inledningsvis, med rektorskrisen i färskt 
minne, viss oro och tveksamhet. Oron lade sig dock rätt snart. Vi vicerek-
torer med respektive kanslichef träffades med viss regelbundenhet, ungefär 
varje månad eller när vi såg behov av att dryfta något. Vicerektorsmötet 
(VRM som det hette i kalendern) blev för oss i områdesledningarna ett 
viktigt forum för att klargöra skiljelinjer, skapa förståelse mellan områdena, 
att i många frågor synkronisera oss där vi insåg att vi hade en gemensam syn 
och skapa en mer kreativ miljö för att lyfta viktiga framtidsfrågor. 

En fråga som vi gemensamt drev var behovet av att i grunden refor-
mera det snarast anarkiska IT-systemet. Det präglades av starka konflikter 
mellan olika campusområden och IT-avdelningen, vilka ledde till en hög 
grad av misstro, fragmentering och suboptimering. Arbetet ledde seder-
mera fram till det som nu kallas Gemensam IT, vilket leds gemensamt av 
områdes ledningarna genom IT-nämnden. Andra organisatoriska frågor 
har vid avgörande skeden diskuterats mellan områdesledningarna. Hit hör 
exempelvis tillskapandet av den nya biblioteksnämnden, arbetet med den 
nya arbetsordningen och försöken att få nya universitetsledningsorgan att 
harmoniera med den gängse fakultetsorganisationen och linjen. Flera av 
de områdesövergripande forskningssatsningar som under de sista åren sett 
dagens ljus har i något skede diskuterats inom VRM. Bland dessa kan näm-
nas den så kallade AI-hubben, Uppsala Antibiotic Center och  Medicinsk 
 humaniora och samhällsvetenskap. Flera satsningar från Medicin och 
 farmaci har initierats under det senaste året, däribland WoMHer (om kvin-
nors psykiska hälsa) och ett diabetescenter, vilka i någon form kommer att 
leda till områdesövergripande samarbeten under de kommande åren.
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* Att segla är nödvändigt, att leva är icke nödvändigt!” Bättre då ”Att segla är nödvändigt för 
att leva” Det är ju något annat än det Pompejus sade till sjömännen – det var så viktigt 
att de transporterade livsmedlen till Italien att de skulle strunta i att de utsatte sig själva 
för fara. Men det stämmer litet bättre om man betänker att det var det romerska folkets 
livsmedelsförsörjning som han intresserade sig för. Tack till professor Gerd Haverling!

De fakultets- och områdesövergripande samarbeten och verksamheter 
som uppstått och stöds har det gemensamma att de alla uppstått på initiativ 
underifrån. Det är där kraften finns. Det går inte att befalla fram förlig 
vind eller nonchalera hur havet rör sig. Men utan klokt ledarskap driver 
skutan bara – eller går på grund. Skall resan sluta lyckligt måste någon ändå 
styra båten med insikt om vad havet erbjuder. Ett känt citat lyder: Navigare 
 necesse est, vivere non est necesse! Det borde i stället lyda ”navigare necesse est, 
ut vivamus”.*
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Medicin och farmaci
Av Stellan Sandler

Det universitet, vars roder Eva Åkesson nu lämnar över till sin  efterträdare, 
är en stolt och välvårdad skuta, som med kraft och fart stävar mot framti-
den. Det har varit nio goda år under hennes rektorat, präglade av tillväxt, 
utveckling och stärkande av både forskning och utbildning, men även av 
 exempelvis internationalisering och samverkan. Detta gäller inte minst 
inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Vetenskapsområdet har under en längre period haft en kraftig tillväxt 
och utveckling. Under det senaste decenniet har dess omsättning ökat med 
nästan en miljard kronor, till stor del tack vare ökade externa forsknings-
anslag. Även statsanslagen har dock ökat, inte minst genom särskilda upp-
drag att bygga ut sjuksköterske-, barnmorske- och läkarprogrammen. I linje 
med detta har uppgifterna och ansvaret för områdesnämnden och dess 
under ställda organ ökat påtagligt. Omfattningen av ärenden ökar och nya 
uppgifter har tillkommit.

Vetenskapsområdet har medvetet valt att genomföra strategiska föränd-
ringar för att möta dessa behov. Inför det val av akademiska företrädare för 
mandatperioden som inleddes 2017 hade två viktiga utvecklingsområden 
– forskningsinfrastruktur och samverkan – identifierats. För att stärka och 
systematisera vetenskapsområdets arbete inom dessa fält skapades två nya 
kommittéer under områdesnämnden och två nya prodekanat, i forsknings-
infrastruktur respektive samverkan, inrättades för att leda dem. Under 2019 
inrättades därtill en kommitté för lokalfrågor, under ledning av ställföreträ-
dande vicerektor, för att samordna vetenskapsområdets lokalförsörjnings-
behov.



140

STELLAN SANDLER

År 1613 blev Johannes Chesnecopherus Uppsalas förste medicine professor. Fyrahundraårsjubileet firades 2013 av 
universitetets Medicinska och Farmaceutiska fakulteter. I jubileumsboken ingick Urban Örneholms svenska över
sättning av Chesnecopherus’ avhandling De hydrope (”Om vattusot”), framlagd i Basel 1608.
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Jubileer och minnen
Under Eva Åkessons rektorat har det högtidlighållits ett antal jubileer, vilka 
varit väl värda att fira och som därtill har kastat nytt ljus över framväxten 
av det vetenskapsområde som finns i dag. Den första av dessa jubelfester 
inföll 2013, då Medicinska fakulteten firade 400 år. Det var i november 1613 
som Johannes Chesnecopherus utsågs till professor physiologiae, och därmed 
universitetets förste professor vid denna fakultet. Det dröjde bara ett par år 
innan den första lärostolen följdes av ytterligare en professur (i princip rörde 
den ena professuren teoretisk medicin, den andra praktisk, eller klinisk, 
medicin), men sedan var antalet professorer relativt konstant, och det var 
inte förrän i slutet av 1800-talet som fakulteten expanderade genom den 
moderna laboratoriemedicinens intåg.

Nästa jubelfest rörde Farmaceutiska fakulteten, vilken 2018 kunde fira 
femtio år som fakultet vid universitetet. Det var 1968 som Kungl. Farma-
ceutiska institutet i Stockholm organisatoriskt inlemmades i detta lärosäte. 
Farmaceutiska fakulteten har förblivit den enda i sitt slag i Sverige. Genom 
ett nära samarbete med Medicinska fakulteten har skapats unika möjlig-
heter för forskning och utveckling inom läkemedelsområdet.

En av förutsättningarna för detta nära samarbete mellan fakulteterna ut-
gjorde objektet för ett annat viktigt jubileum. År 2017 hade nämligen femtio 
år förflutit sedan Uppsala biomedicinska centrum (BMC) togs i bruk, även 
om det skulle dröja till 1977 innan byggnaden officiellt invigdes. Med sin i 
högsta grad modulära konstruktion var BMC en internationell förebild för 
liknande byggnader. Under årels lopp har BMC möjliggjort både forskning 
och utbildning av högsta klass. 

Den senaste jubelfesten rör tjugoårsfirandet av inrättandet av Centrum 
för klinisk forskning i Västerås, vilket inföll 2019. Det visade sig snart vara 
en framgångsrik modell för samverkan, och det finns numera fyra centra 
för klinisk forskning, i Eskilstuna, Falun, Gävle och Västerås. Inrättandet 
av dessa kliniska forskningscentrum utgör ett tydligt uttryck för den allt 
större vikten av att knyta närmare band med flera regioner, vad beträffar 
såväl forskning som utbildning. 

Utbildningsprogram i förändring
Vetenskapsområdets utbildningsuppdrag har, vid en första anblick, inte för-
ändrats mycket sedan 2012. Uppdraget har förvisso ökat, men inte i samma 
takt som forskningens omsättning, och det har i stor utsträckning skett 
genom regeringens särskilda satsningar på utbyggnad av utbildningar till 
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legitimationsyrken inom hälso- och sjukvård, där det råder brist på arbets-
kraft. Den flyktige betraktaren skulle dock i så fall landa i en slutsats som 
föga överensstämmer med verkligheten. 

Det sker snabba förändringar i samhället, inte minst på avnämarsidan 
för vetenskapsområdets utbildningsprogram, från en avreglerad apoteks-
marknad till ett delvis nytt vårdlandskap, där slutenvården blir alltmer 
högteknologisk och specialiserad, medan antalet vårdplatser minskar. Allt 
fler skall vårdas och rehabiliteras hemma, vilket leder till att primärvården 
genomgår förändringar. Ett reviderat apotekarprogram startades höstter-
minen 2017, och ett reviderat receptarieprogram under höstterminen 2020. 
Syftet med översynen av programmen var bland annat att stärka inslagen av 
färdighetsträning och professionell utveckling. 

En annan utveckling är förberedelserna inför införandet av det nya, 
sexåriga läkarprogrammet, där vetenskapsområdet i skrivande stund precis 
till rektor överlämnat sitt förslag om ansökan om ny examensrätt. Det nya 
läkarprogrammet skall leda fram till yrkesexamen och läkarlegitimation, 
vilket ställer nya krav på examinationsmetoder och verksamhetsförlagd ut-
bildning. Det innebär också att allmäntjänstgöringen försvinner och att ett 
basår införs innan läkare kan gå in i specialistutbildning, oavsett i vilket 
land grundutbildningen skett. Det sexåriga läkarprogrammet startar under 
höstterminen 2021. Förändringen skall leda till en mer likartad struktur 
jämfört med övriga Europa, och ge samma karriärmöjligheter för studenter 
med en svensk läkarutbildning.

Inför 2019 års antagning genomgick barnmorskeprogrammet en om-
fattande förändring i syfte att attrahera fler studenter. Omvandlingen inne-
bar bland annat att sjuksköterskor med sjuksköterskelegitimation kan söka 
till barnmorskeprogrammet direkt efter avslutad grundutbildning och att 
antagning tidigarelagts för att underlätta planering för potentiella studenter 
som redan är yrkesverksamma. Dessutom har mer självstudier och distans-
arbete möjliggjorts. Åtgärderna har resulterat i ett ökat söktryck och fler 
antagna.

Region Uppsala och Uppsala kommun har uppvaktat vetenskapsom-
rådet med önskemål om att starta en arbetsterapeututbildning. I dag rå-
der stor arbetskraftsbrist inom yrkeskategorin, vilken kommer att för värras 
inom den närmaste tioårsperioden till följd av stora pensionsavgångar. 
 Veten skapsområdet ser detta som en intressant möjlighet att bredda de ut-
bildningar som ges och arbetar för att skapa förutsättningar för ett nytt 
utbildningsprogram, vilket skulle kunna starta 2022 eller 2023. 

Vid Campus Gotland driver Medicinska fakulteten sjuksköterskeutbild-
ning. Sjuksköterskeprogrammet på Campus Gotland startade höstterminen 
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2014 och var helt utbyggd 2018. Utbildningarna i Uppsala och på Gotland 
är i hög grad integrerade med varandra, genom en ökning av e-lärandet 
och tillämpning av nya pedagogiska modeller. Från och med hösten 2018 
inbegriper satsningarna på Campus Gotland även specialistsjuksköterske-
programmets inriktning mot distriktssköterska, med särskilt fokus på 
 psykisk ohälsa bland barn och ungdom.

Vetenskapsområdet ser stora möjligheter med implementering av ny tek-
nik och nya pedagogiska metoder, som exempelvis digital examination och 
interprofessionellt lärande (IPL). Områdesnämnden inrättade därför 2015 ett 
pedagogiskt råd, PRÅM, som skall vara ett stöd i utveckling av pedagogik 
och utbildningskvalitet inom hela vetenskapsområdet. PRÅM:s syfte är att 
vara en samordnande resurs och tillhandahålla en plattform för möten mel-
lan utbildningarna när pedagogiska och kvalitetssäkringsfrågor skall disku-
teras, liksom i det nya kvalitetssäkrings- och utvärderingsarbetet. 

Ett övergripande mål för vetenskapsområdet är vidare att öka antalet in-
slag i undervisningen, där flera professioner tränas i att samarbeta och lära 
av varandras erfarenheter och kompetenser, samt att även inse den egna och 

Undervisningen inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci har under epoken genomgått omfattande 
förändringar, såväl avseende form som innehåll och inriktning.
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andra yrkesrollers ansvar, möjligheter och begränsningar. Vetenskapsområ-
det har genomfört en områdesövergripande satsning på interprofessionellt 
lärande bestående av tre moment under tre terminer, vilka samtliga grund-
utbildningsstudenter deltagit i. Satsningen kommer att utvärderas och med 
stor sannolikhet permanentas. Inom ramen för interprofessionellt lärande 
finns sedan länge ett kliniskt träningscentrum i samarbete med Akademiska 
sjukhuset, där, tack vare den avancerade tekniska utrustningen, både studen-
ter och personal vid sjukhuset kan träna praktiska moment, teamarbete och 
genomföra medicinska simuleringar. Under 2017 startades även två kliniska 
utbildningsavdelningar, i Uppsala och Tierp.

Nya internationella utblickar
Såväl forskning som högre utbildning har blivit allt mer internationalise-
rade. Ett universitet som aspirerar på topplaceringar i internationella rank-
ningar måste vara attraktivt både för studenter och för forskare från hela 
världen.

Vetenskapsområdet bedriver huvudsakligen utbildning i form av pro-
gram, vilka leder fram till yrkesexamina inom vårdens legitimationsyrken. 
Detta innebär att stora delar av utbildningarna med nödvändighet måste ges 
på svenska, även om internationella studentutbyten givetvis uppmuntras. 

Det är därför främst genom program på avancerad nivå som vetenskaps-
området vänder sig ut mot omvärlden. Flera nya internationella masterpro-
gram har inrättats sedan 2012, till exempel i global hälsa samt i läkemedels-
utveckling och läkemedelsmodellering. De har visat sig vara mycket populära 
och lockar sökande från hela världen. Under 2019 har ett masterprogram i 
innovativ medicin (IMIM) inrättats. IMIM är ett mobilitetsprogram där 
studenter flyttar mellan Uppsala och antingen Groningen eller Heidelberg.

Efter att antalet studenter från tredje land kraftigt minskade i samband 
med att studieavgifter infördes 2011, har vetenskapsområdet de senaste åren 
sett en stadig och omfattande ökning av antalet avgiftsbetalande studenter, 
vilket också bidragit till möjligheten att bygga ut och förstärka de interna-
tionella masterprogrammen. Prognosen tyder också på att denna kraftiga 
tillväxt kommer att fortsätta under överskådlig framtid, mycket tack vare 
de ovannämnda populära programmen.

Andra internationella kontakter har initierats, byggts ut och förstärkts 
under de gångna åren. Vetenskapsområdet har ett omfattande samarbete, 
genom vetenskapliga utbyten, med Hallymuniversitetet i Sydkorea. En 
viktig del av samarbetet utgörs av Uppsala–Hallym-symposiet, som hösten 
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2018 genomfördes för tionde gången i Uppsala. Betydelsen av detta marke-
rades särskilt, bland annat genom att symposiet öppnades av rektor. 

Ett annat samarbete har vuxit fram med Southeast University i Nanjing, 
Kina, där rektor vid ett besök i december 2016 undertecknade ett avtal om 
samarbete inom medicin och farmaci. Samarbetet rör utbyte av studenter, 
både inom grundutbildningen och på doktorandnivå. Även i detta sam-
arbete har grunden för återkommande vetenskapliga symposier lagts; ett 
första genomfördes i Nanjing 2018 på temat kardiologi och diabetes, vilket 
året därpå följdes upp av ett symposium med tema kardiologi och neurologi 
i Uppsala. Utöver detta samarbete har avtal ingåtts med Stanford University 
om utbyte av postdoktorer.

Betydelsen av deltagande i internationella nätverk har ökat med tiden. 
Farmaceutiska fakulteten verkar sedan många år i det mycket värdefulla 
nätverket ULLA, vilket samlar de farmaceutiska fakulteterna, eller motsva-
rande, vid Vrije Universiteit Amsterdam, University College London, Kö-
penhamns universitet, Université Paris-Saclay, Helsingfors universitet, Uni-
versità di Parma, Leidens universitet, KU Leuven och Uppsala universitet. 
Nätverket, vars namn består av begynnelsebokstäverna i Uppsala, London, 
Leiden och Amsterdam, syftar till omfattande aktiviteter för doktorander 
i form av sommarskolor eller andra forskningsutbyten för doktorander och 
forskande lärare. Under sommaren 2020 planeras en ULLA-workshop att 
genomföras i Uppsala och under 2021 en stor sommarskola för doktorander. 

Ett annat för vetenskapsområdet, och för universitetet, viktigt nätverk 
är The Guild of European Research-Intensive Universities, eller ”Guilden” 
i dagligt tal. Med hjälp av detta nätverk kunde vetenskapsområdet genom-
föra en utbildningsresa till Bryssel våren 2019. Deltagare i resan var om-
rådesledningen och prefekterna vid vetenskapsområdets institutioner, samt 
representanter från områdeskansliet. Syftet med resan var att öka kunska-
pen om EU, om dess beslutsprocesser och möjligheterna till att långsiktigt 
öka vetenskapsområdets tillgång till finansiering från olika EU-fonder. 

Att delta i satsningar och samarbeten inom EU blir också viktigare. 
En sådan satsning, i vilken Uppsala universitet framgångsrikt deltagit un-
der senare år är EIT Health. Universitetet är partner i projektet, och del-
tar i dess samtliga pelare, rörande undervisning, innovation och att vara 
 accelerator för att förvandla idéer och innovationer till företag. En viktig 
verksamhet har varit sommarskolan Innovation Game, som genomförts på 
Campus Gotland, där tvärvetenskapliga studentgrupper fått möta verkliga 
utmaningar från hälso- och sjukvården, med spelbranschens särskilda kom-
petenser som verktyg. 
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Centrumbildningar – en modell för framtiden
Samtidens stora samhällsutmaningar, till exempel hantering av stora folk-
sjukdomar, tilltagande antibiotikaresistens och psykisk ohälsa, är så kom-
plexa att de kräver breda, tvärvetenskapliga ansträngningar för att hante-
ras. Vetenskapsområdet ser en utveckling under det senaste decenniet mot 
kraftsamlingar inom forskningen genom inrättandet av centrumbildningar, 
en trend som troligtvis kommer att fortgå och få ännu större vikt framöver. 
Under det senaste decenniet har vetenskapsområdet initierat, deltagit i och 
drivit ett flertal initiativ för ökade samarbeten över ämnesmässiga och orga-
nisatoriska gränser, både inom och utom Uppsala universitet. 

Viktigast av dessa initiativ torde vara inrättandet och utvecklingen av 
Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning, SciLifeLab, en stor-
skalig nationell forskningsinfrastruktur inom molekylära livsvetenskaper 
med viktiga delar förlagda till Uppsala. SciLifeLab fokuserar på teknologi-
utveckling och datadriven forskning inom cellbiologi, precisions- och trans-
lationell medicin samt miljö och biodiversitet. Den nära kopplingen mellan 
forskningsinfrastrukturen och den excellenta forskningsmiljön gynnar tek-
nologiutveckling, tvärvetenskapligt utbyte, innovation och samverkan med 
industri och vårdsektorn, men även möjligheten att rekrytera högkvalifi-
cerade internationella forskare. Uppsala universitet har genom SciLifeLab 
byggt upp och utvecklat unika kompetenser, inte minst inom områdena 
läkemedelsutveckling, medicinsk avbildning och bioinformatik, där sam-
arbetet mellan den medicinska fakulteten och landets enda farmaceutiska 
fakultet ger forskningen unika framgångsförutsättningar. 

Inom antibiotikaområdet pågår omfattande verksamhet inom veten-
skapsområdet. Ett viktigt projekt är ENABLE, som lanserades i februari 
2014, inom ramen för Innovative Medicines Inititatives’ (IMI) program 
”New Drugs for Bad Bugs” (ND4BB), med Uppsala universitet och läke-
medelsföretaget GlaxoSmithKline som huvudansvariga. Projektet har 
som målsättning att utveckla antimikrobiella läkemedelskandidater som 
kan testas i klinik och därmed öka möjligheten för att få fram nya anti-
biotika.

En stor satsning är Uppsala Antibiotic Center (UAC), där Uppsala uni-
versitetet genom inrättandet 2015 har etablerat en världsledande verksamhet 
för att kunna studera viktiga frågor angående antibiotikaresistens. UAC har 
sedan starten utvecklats till ett framgångsrikt och väl fungerande centrum 
med unik förmåga att angripa antibiotikaresistensproblemet, hela vägen 
från bred grundforskning till utveckling av nya läkemedel och rationell an-
vändning av antibiotika.
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Ett annat nytt initiativ är SweDeliver, ett Vinnovafinansierat kompe-
tenscentrum med syfte att bedriva forskning för att inta en världsledande 
position, utbilda nästa generation forskare, bygga ekosystem för farmaceu-
tisk vetenskaplig och industriell kompetens samt bidra till utvecklingen av 
nya innovativa läkemedel för sjukdomar som i dagsläget står utan behand-
ling.

EpiHubben är en institutionsövergripande forskningsenhet inom epi-
demiologi med geografisk hemvist i MTC-huset på Gluntenområdet. Syf-
tet är att genom samlokalisering skapa möjlighet att med gemensam kraft 
lägga en långsiktig grund för utvecklad epidemiologisk forskning.

Psykisk ohälsa utgör ett av samtidens största problem. Kvinnor, i syn-
nerhet unga kvinnor, är särskilt utsatta. Women’s Mental Health during 
the Reproduction Lifespan (WoMHeR) är en centrumbildning som sam-
lar Uppsala universitets nationellt och internationellt ledande tvärveten-
skapliga kompetens inom området, med syfte att generera evidensbaserad 
kunskap som kan ligga till grund för strategiska beslut inom arbetsliv och 
samhälle.

Vid SciLifeLab har Uppsala universitet skapat en framstående forskningsverksamhet inom det 
biomedicinska området.
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Diabetes är en av de folksjukdomar som har störst samhällspåverkan. 
Vid universitetet finns omfattande diabetesforskning med både bredd och 
spets, vilket uppmärksammades i forskningsutvärderingen KoF17. Under 
2019 samlades världsledande forskare inom diabetes till det internationella 
symposiet ”New Horizons in Diabetes Research” vid Uppsala universitet. 
Anordnandet av symposiet var ett steg på vägen mot inrättandet av en ny 
centrumbildning för diabetesforskning, förhoppningsvis under 2020. 

Forskningsinfrastruktur och lokaler
För att kunna bedriva forskning av världsklass med både bredd och djup, 
är det av största vikt, och blir allt viktigare för varje år, att ha förmågan 
att skapa och driva ledande forskningsinfrastrukturer. Med ökad komplexi-
tet följer också kraftigt ökade kostnader. Vetenskapsområdet har under de 
gångna åren nedlagt stor möda på frågan om forskningsinfrastrukturer. 
År 2017 inrättades en kommitté för detta under ledning av en tillika ny-
inrättad prodekan. Kommittén leder arbetet med att på treårsbasis utföra 
inventeringar och värdera behov. Resultatet av detta skall bli ett besluts-
underlag till områdesnämnden, vilken anslår medel för intern finansiering. 
Även medfinansiering av nationella forskningsinfrastrukturer finansieras 
via områdesnämnden. Vetenskapsområdets kostnader för detta är höga och 
ökande. För 2020 uppgår de till nästan sjuttiofem miljoner kronor. Det rör 
sig dock om nödvändiga satsningar, vilka borgar för såväl högsta forsk-
ningskvalitet i dag som för fortsatt världsledande forskning framöver. Bland 
forskningsinfrastrukturer ingår även möjligheten att utföra djurförsök på 
ett ändamålsenligt och korrekt sätt. Detta underlättas av att en ny organisa-
tion för verksamheten införts. 

Världsledande forskning och utbildning kräver tillgång till funktionel-
la och ändamålsenliga lokaler. När SciLifeLab inrättades skapade veten-
skapsområdet, med benäget bistånd från rektor, den nationella mötesplat-
sen  Navet på BMC. Navet, som stod färdigt 2014, syftar till att skapa en 
stimulerande och kreativ miljö där forskare inom SciLifeLabs forsknings-
miljöer kan mötas. Navet inbjuder till tvärdisciplinära möten och bidrar till 
att länka samman forskare från olika fält till en gemenskap, och präglas av 
ett stort mötestorg som uppmuntrar både planerade och spontana möten 
mellan de olika forskningsdisciplinerna inom SciLifeLab. Byggnaden inne-
håller också mötesrum och gästrum för tillfälliga besökare. Ett långvarigt 
lokalprojekt har också varit om- och tillbyggnaden av Rudbecklaboratoriet 
på Gluntenområdet. År 2017 nyinvigdes dessa lokaler av rektor. 
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För att kunna ta ett mer samlat grepp kring lokalförsörjningsfrågorna 
inrättades 2019 en kommitté, med representation från samtliga institutio-
ner, större centrumbildningar och berörda intendenturer och under ledning 
av ställföreträdande vicerektor. Under 2020 driver kommittén bland annat 
en utredning av vetenskapsområdets långsiktiga behov av lokalutveckling. 

Vetenskapsområdet ser stora möjligheter genom implementeringen av ny 
teknik och nya pedagogiska metoder som exempelvis digital examination 
och interprofessionellt lärande. Detta kräver dock omfattande utveckling 
och modernisering av undervisningslokalerna. För att möta dessa behov 
har vetenskapsområdet i omgångar skjutit till medel för upprustning och 
utveckling av undervisningslokaler på BMC. För tillfället pågår ett stort 
lokalutvecklingsprojekt, med omfattande medfinansiering från rektor, för 
att skapa ett trettiotal nya grupprum, nya tysta läsplatser för studenter och 
ett nytt och modernt Scheele-rum. 

SciLifeLabs mötesplats Navet färdigställdes på en av BMC:s innergårdar i januari 2014. Här skapas en kreativ 
och stimulerande kontaktyta, där forskare inom dessa fält kan mötas.
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Samverkan och kommunikation
Universitet och högskolor har, förutom att bedriva forskning och utbild-
ning, även i uppdrag att samverka med det omgivande samhället och sprida 
kunskaper och framsteg så att forskningsresultat kan implementeras och 
omvandlas till nyttigheter. För att underlätta och förbättra detta slags sam-
verkan inrättades 2017 en kommitté, ledd av en samtidigt inrättad prodekan 
för samverkan. Kommitténs uppdrag utökades 2019 till att även omfatta 
strategisk kommunikation. 

Ett uttryck för hur samverkan med det omgivande samhället kan se 
ut är inrättandet av Testa Center, en testbädd och ett innovationscenter 
inom bioprocessteknologi, skapad genom samarbete mellan staten och GE 
Healthcare (numera Cytiva). Universitetet har, genom ett samarbetsavtal, 
tillgång till detta under tjugofem veckor per år, både för undervisning av 
studenter och för forsknings- och innovationsprojekt. Ett annat uttryck för 
samverkan är projektet U-SHARE, som syftar till att utveckla samarbetet 
mellan Uppsala universitet och SLU, både vad gäller utbildning, forskning 
och infrastruktur, med syfte att etablera Uppsala som ledare inom kompa-
rativ, translationell forskning, rörande både människor och djur. Projektet 
innefattar även ett postdoktorsutbyte.

Almedalsveckan har, inte minst efter samgåendet med Högskolan på 
Gotland, blivit ett allt viktigare forum för att förmedla universitetets verk-
samhet till övriga samhället. Vetenskapsområdet har under de senaste åren 
byggt upp en omfattande närvaro och verksamhet där. Inte minst gäller 
detta U-FOLD, forum för forskning om läkemedels- och drogberoende, 
som har hållit otaliga uppskattade seminarier under de gångna åren. 

Som en del i vetenskapsområdets strategiska utvecklingsarbete genom-
fördes under 2018 en omfattande utredning av dess kommunikationsbehov. 
Utredningen genomfördes i nära samarbete med Kommunikationsavdel-
ningen vid universitetet. Slutsatsen av undersökningen var att det före-
ligger ett stort behov av att utveckla den interna kommunikationen inom 
 vetenskapsområdet och universitetet. Resultatet har analyserats, och åtgär-
der vidtas, bland annat ett systematiskt nätverksbyggande mellan de olika 
nivåerna inom universitetet: institutioner, områdeskansli och Kommunika-
tionsavdelning. 
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Ett vitalt samarbete – Akademiska sjukhuset 
och Region Uppsala
För vetenskapsområdet är samarbetet med Region Uppsala och Akade-
miska sjukhuset en grundbult och en förutsättning för verksamheten; utan 
koppling till sjukvård finns ingen klinisk forskning, ingen translationell 
forskning, ingen läkarutbildning eller några medellånga vårdutbildningar. 
Samtidigt är beroendet ömsesidigt. För att kunna vara ett högklassigt uni-
versitetssjukhus krävs närheten till forskning för att driva metodutveckling, 
och utan de många grundutbildningsprogrammen havererar den framtida 
kompetensförsörjningen. 

Vetenskapsområdet och Akademiska sjukhuset har varit intimt samman-
länkade sedan sjukhuset grundades, och det finns otaliga samarbetsorgan, 
inte minst på grund av hanteringen av ALF-medel, men samarbetet be-
höver fortsatt utvecklas och fördjupas. Det finns ett flertal områden där 
samarbetet inte alltid varit så välfungerande som parterna kunnat önska. 
Möjligheten för anställda inom regionen att bedriva klinisk forskning för 
att meritera sig för högre, förenade läraranställningar begränsas av eko-
nomiska  prioriteringar och underlättas inte heller av att det saknas legala 
möjligheter till förenade meriteringsanställningar. Bristen på verksamhets-
förlagda utbildningsplatser tvingar fram neddragningar av antalet platser 
på utbildningsprogrammen, vilket på sikt är negativt för alla inblandade. 

Arbete pågår dock för fullt med att utveckla och fördjupa samarbetet till 
ett verkligt partnerskap. Gemensamma målsättningar för forskning och ut-
bildning tas fram i syfte att trygga både forskning och utveckling, liksom 
båda parternas framtida kompetensförsörjning. En gemensam handlingsplan 
för genomförande av dessa mål och strategier fastställdes under våren 2020. 

In futurum – den ljusnande framtid är vår
I samband med den kommande satsningen på datadriven Life Science, 
som sker i samverkan mellan Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och 
 SciLifeLab, kommer fokuserade utbildningar inom bioinformatik, med 
särskild inriktning på forskning inom medicin och för sjukvården, att ut-
vecklas. Detta kommer att vara en förutsättning för en framgångsrik eta-
blering av precisionsmedicinen. 

Ökat inslag av e-hälsa kommer även att behövas i våra grundutbildningar. 
Utnyttjandet av webb-undervisning kommer att öka, inte minst på grund av 
att studenter kommer att befinna sig utanför Uppsalas  campus under längre 
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perioder av verksamhetsförlagd utbildning. Inriktningar inom de traditio-
nella grundläggande programmen för medicin och farmaci som kombine-
ras med extra ledarskapsutveckling eller entreprenörskap kan komma att 
utvecklas, vilket sannolikt kommer att ske i nära samarbete med det om-
givande samhället och näringslivet. Universitetet kommer även att behöva 
erbjuda kortare uppdateringskurser i samband med det livslånga lärandet. 
Den pågående covid-19-pandemin har starkt påskyndat denna utveckling.

Inom medicin och farmaci finns klara möjligheter att fördjupa samar-
betet lokalt med SLU, i synnerhet med Fakulteten för veterinärmedicin 
och husdjursvetenskap. Ytterligare tvärvetenskapliga centrumbildningar 
för forskning som utnyttjar bredden inom Uppsala universitet torde bildas. 
Tänkbara sådana i relativ närtid kan vara global hälsa, medicinsk avbild-
ning och hälsosamt åldrande.

Martin H:son Holmdahl in memoriam
Den 11 mars 2015 gick universitetets tidigare rektor, professor emeritus 
 Martin H:son Holmdahl, född 1923, ur tiden. Få kan sägas ha varit så in-
timt förknippade med lärosätet som han, från den första tiden som student 
till uppdraget som rector magnificus. 

Holmdahl inledde sina läkarstudier på 1940-talet och framträdde i slutet 
av sin studieperiod, då han var ordförande i Uppsala Medicinares Före-
ning, som stridbar motståndare till rasism och antisemitism vid frågan 
om antagning av utländska medicinstudenter. Hans studier ledde fram till 
medicine doktorsexamen och docentur i fysiologi, men det var främst inom 
den  moderna anestesiologin som han kom att verka. När universitetet 1965 
inrättade en professur i detta ämne var han närmast självskriven för be-
fattningen. Professuren ledde snart till allt större ledningsuppdrag. Åren 
1966–70 var Holmdahl prodekanus och dekanus vid Medicinska fakulteten. 
Därefter var han prorektor under Torgny T. Segerstedt från 1970 till 1978. 
När Segerstedt sistnämnda år lämnade rektorsämbetet efterträddes han av 
Holmdahl, vilken sedan innehade detsamma fram till 1989.

Holmdahl hade, trots sina omfattande akademiska uppdrag, även stark 
förankring i näringslivet, bland annat som medlem av Astras medicinska 
råd och senare som styrelseledamot i Pharmacia. Han verkade aktivt för 
internationellt samarbete, för öppenhet mot det omgivande samhället och 
för utveckling av samarbetet med studenternas företrädare. Holmdahl var 
därtill inspektor för Göteborgs nation åren 1972–90.
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Martin H:son Holmdahl demonstrerar sin medicinska apparatur för engelska narkosläkare 
på besök i Uppsala i juni 1964. Året därpå utsågs han till förste innehavare av den nyinrättade 
professuren i anestesiologi vid universitetet. Under det följande kvartsseklet kom han att fungera 
som prodekanus, dekanus, prorektor och slutligen rektor vid sitt Alma mater.  Fotograf: Uppsala
Bild/Upplandsmuseet.
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Teknik och naturvetenskap
Av Johan Tysk

I en föränderlig värld utmärker sig vetenskapen med sitt fokus på kun-
skapsutveckling över en längre tidshorisont. Det långsiktiga perspektivet 
ger förutsättningar att åstadkomma väl underbyggda och nydanande veten-
skapliga resultat för samhällets bästa, samt lägga grunden till nya genom-
brott och innovationer. Under Eva Åkessons tid som rektor har Uppsala 
universitet fortsatt att stärka sin position som en internationellt attraktiv 
kunskapsmiljö. Gränsöverskridande forskning, utbildning och samverkan 
har  uppmuntrats genom en rad tvärvetenskapliga satsningar. Ofta har dessa 
utgått från den unika bredd av ämnesområden som utgör vetenskaps området 
för teknik och naturvetenskap. Här samverkar grundforskning med ingen-
jörsvetenskap och forskning närmare tillämpning, vilket ger en stabil grund 
för kompetensuppbyggnad och lösningar på samtidens utmaningar. 

Under rektors överinseende har betydande satsningar ägt rum åren 
2012–20 inom vetenskapsområdets forskningsinfrastruktur. Fokus har lagts 
på stöd till laboratorier och plattformar samt drift och utnyttjande av dessa 
för högklassig forskning. Den 14 maj 2012 togs det första spadtaget för det 
nya FREIA-laboratoriet för utveckling av acceleratorteknik vid Ångström-
laboratoriet. FREIA, som invigdes av rektor i juni 2013, spelar en strategiskt 
viktig roll för den framtida ESS-anläggningen utanför Lund, som skall bli 
världens mest högintensiva protonaccelerator.

En annan milstolpe under rektors inledande tid var nybyggnaden av 
 Science for Life Laboratory, SciLifeLab, vid Biomedicinskt Centrum, 
BMC. Det nya huset började byggas 2012 med målet att ge Uppsalas fors-
kare inom medicin och molekylär biovetenskap en mötesplats av interna-
tionella mått. Detta centrum ingick i regeringens satsning för att bygga 
upp forskningsmiljöer av världsklass inom ett antal områden av strategisk 
betydelse för samhälle och näringsliv. 
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Redan 2010 spelade Uppsala universitet en nyckelroll när Europeiska 
institutet för innovation och teknik, EIT, utsåg sex kluster i Europa att 
tillsammans skapa ett nätverk med fokus på hållbar energi, InnoEnergy. 
Nätverket organiserades genom en så kallad ”Knowledge and Innovation 
Community”, KIC, för att stärka forsknings-, utbildnings- och innovations-
arbetet inom energiområdet i Europa. Tillsammans med Kungl.  Tekniska 
högskolan (KTH) fick institutionerna för teknikvetenskaper och kemi vid 
Ångströmlaboratoriet uppdraget att bidra till ledning och förstärkning av 
KIC-InnoEnergy. År 2014 utsågs Uppsala universitet till en av hundra sam-

Den 2 oktober 2018 togs det första spadtaget för det blivande Nya Ångström (Ångström Etapp IV) av från vänster 
Hayar Gohary, projektdirektör vid Akademiska Hus, vicerektor Johan Tysk, rektor Eva Åkesson (skymd bakom 
gruset) och Charlotte Thelm, vice divisionschef vid NCC Building. Byggnadsprojektet är det största som  Uppsala 
universitet och Akademiska Hus har svarat för tillsammans. I samband med att spadarna symboliskt sattes i 
 marken yttrade Eva Åkesson: ”Uppsala universitet siktar högt och Ångströmlaboratoriet skall fortsätta utvecklas 
som internationell magnet för framstående forskare och studenter inom det teknisknaturvetenskapliga området.  
En ny spännande miljö där studenter, lärare och forskare möts över gränserna är ett steg i den riktningen.  
Med denna framtidssatsning stärker vi vår position ytterligare internationellt.”
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arbetspartner inom RawMaterials, ytterligare ett KIC-nätverk, något som 
gjorde det möjligt för vetenskapsområdets material- och geoforskare att 
 bidra till innovation och entreprenörskap inom råmaterialsektorn. 

Vetenskapsområdet fick därtill huvudansvar för en entreprenörs- och 
innovationsskola inom KIC RawMaterials. Under 2015 bildades även ett 
konsortium för att utveckla en masterutbildning inom hållbar resurshante-
ring, International Master Program in Sustainable and Innovative  Natural 
Resource Management (SINReM) tillsammans med Universiteit Gent i 
Belgien och TU Bergakademie Freiberg, Sachsen, Tyskland. Arbetet resul-
terade i ett gemensamt program som i dag är inrättat och i drift vid Upp-
sala universitet. Programmet har dessutom av EU tilldelats den prestige-
fulla  statusen som ett Erasmus Mundus Joint Master Degree Programme. 
Till detta har  rektor tillfört särskilda medel som haft stor betydelse för 
reali serandet, och dessa medel har också bidragit till att vetenskapsområdet 

Den nya kubformade huvudbyggnaden för Ångströmlaboratoriet.
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nu har hela fyra program med denna status. Förutom det tidigare nämnda 
finns även ett masterprogram i evolutionsbiologi (MEME), ett master-
program i analytisk kemi (EACH) samt ett masterprogram i paleobiologi 
(PANGEA). Rektors engagemang i U4-nätverket har haft en stor betydelse 
för bildandet av flera av dessa program och vetenskapsområdet ser med stort 
intresse fram emot de möjligheter som kommer med rektors satsning på 
EU-projektet ENLIGHT. 

Under 2014 lades också grunden för Ångström Etapp IV, även kallat 
Nya Ångström. Bakom beslutet låg en växande lokalbrist i takt med ex-
panderande verksamhet på forsknings- och utbildningssidan, både vid be-
fintliga Ångström och vid Institutionen för informationsteknologi på ITC. 
Ett annat viktigt mål var att stimulera tvärvetenskap och nya möten inom 
universitetet, attrahera internationellt ledande forskare och skapa tvärsek-
toriella samarbeten med näringsliv och samhälle. År 2017 gav rektor klar-
tecken för satsningen på två tillbyggnader om 30 000 kvadratmeter med 
inflyttning i södra flygeln (hus 9) i september 2020 och i den nya byggnaden 
(hus 10) preliminärt under våren 2022.

De första åren av framstående forskning och utbildning
Bland uppmärksammade forskningsområden under rektors första år märks 
utvecklingen av högenergitäthetsbatterier med organiska material under 
ledning av professor Maria Strømme. Denna forskning härrör från det alg-
batteri som forskargruppen vid Avdelningen för nanoteknologi och funk-
tionella material tidigare utvecklat, och 2012 fick gruppen ta emot trettiotvå 
miljoner kronor från Stiftelsen för strategisk forskning (SSF). Samma år 
presenterade professorn och evolutionsbiologen Mattias Jakobsson och hans 
forskarkolleger genetiska data i Science som visade att jordbruket spridits till 
norra Europa med migranter från södra delen av kontinenten. Baserat på 
genetiska data gjorde forskarna gällande att Europas tidigaste odlare blan-
dat sina gener med de jägare-samlare som bodde där – en relation som kom 
att bereda utvecklingen för dagens moderna europeiska genom.

År 2013 fick tre forskargrupper inom solenergi vid universitetet ta emot 
åttio av totalt 108 miljoner kronor från Energimyndigheten. Det var då den 
största svenska satsningen någonsin inom området. Forskargrupperna led-
des av professorerna Stenbjörn Styring, Anders Hagfeldt (nu tillträdande 
rektor för Uppsala universitet) och Marika Edoff. Samma år publicerades 
upptäckten av ett material som tidigare bedömts vara omöjligt att fram-
ställa. Nanomaterialet av icke-kristallint magnesiumkarbonat fick namnet 
 Upsalite. Bakom upptäckten stod professor Maria Strømme och hennes 
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forskargrupp vid Avdelningen för nano-
teknologi och funktionella material inom 
Institutionen för teknikvetenskaper.

Ett annat mycket uppmärksammat 
forskningsprojekt 2013 hade koppling till 
Institutionen för informationsteknologi. 
Då presenterade forskare vid Centrum 
för bildanalys, SciLifeLab och Stock-
holms universitet verktyg som kunde 
mäta var i en vävnad olika gener är aktiva. 
Med hjälp av de nya bildbehandlingsme-
toderna i kombination med avancerad 
molekylärmedicinteknik kunde forskarna 
läsa av genetisk kod direkt i vävnadspro-
ver. Analysen byggde på forskning av 
Carolina Wählby, professor i kvantitativ 
mikroskopi vid Institutionen för informa-
tionsteknologi.

I augusti 2014 skrev Uppsalaforskare 
rymdhistoria när rymdsonden  Rosetta 
nådde fram till målet för sin tioåriga färd: 
kometen 67P/Churyu mov-Gerasimenkos 
omloppsbana. Björn Davidsson vid Institutionen för fysik och astronomi 
ingick tillsammans kollegan Hans Rickman i det team av ett trettiotal 
 europeiska forskare, vilka byggt Rosettas kamerasystem Osiris. I novem-
ber samma år sänkte rymdsonden Rosetta ned en landare på kometen 67P/
Churyumov-Gerasimenkos yta och i december 2015 avslutades projektet.

En annan forskargrupp som skapade rubriker 2015 leddes av Thijs  Ettema 
vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi. I en studie publicerad i 
 Nature presenterade forskarna en ny mikroorganism, Lokiarkéerna. Upp-
täckten avslöjade hur de komplexa celler som utgör växter, svampar samt 
djur och människor har utvecklats från enklare organismer. Genom att stu-
dera arvsmassan kunde forskarna se att Loki utgör en intermediär celltyp 
halvvägs mellan de enkla cellerna hos mikrober och de mer komplexa cel-
lerna hos eukaryoter.

I december 2016 inleddes ett treårigt internationellt EU-projekt om sol-
cellsteknik, ARCIGS-M, koordinerat av Marika Edoff, professor i fasta 
tillståndets elektronik. I fokus stod tunnfilmssolceller med en verknings-
grad på tjugoen procent och stor integreringskapacitet i byggnader. I pro-
jektet ingick tretton parter från akademi och näringsliv i fem olika länder. 

Maria Strømme, professor i nanoteknologi.
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I juni 2017 invigdes centrumet MedTech Science and Innovation vid 
Akademiska sjukhuset, samfinansierat av vetenskapsområdet för teknik 
och naturvetenskap, vetenskapsområdet för medicin och farmaci samt av 
Region Uppsala. Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet gjorde en 
gemensam fakultetsövergripande satsning på ledande medicinsk teknik för 
att därmed förkorta vägen från forskning till innovation och patientnytta. 
Drygt ett år senare startade ett nytt högskoleingenjörsprogram i medicinsk 
teknik vid vetenskapsområdet. Programmet utformades i dialog med sjuk-
vård och näringsliv för att ge teknisk specialistkompetens att kunna möta 
dagens och framtidens utmaningar inom hälsosektorn.

På utbildningssidan såg ett nytt resultatorienterat system ljuset 2011. 
Då inledde Högskoleverket (HSV) sina kvalitetsutvärderingar av utbild-
ningar där bedömningarna främst vilade på kvaliteten på examensarbeten, 
lärosätets egen redovisning av måluppfyllelse samt studenters och  alumners 
uppfattning om utbildningen. Inom vetenskapsområdet granskades med start 
2012 biologi, civilingenjörsexamen, fysik, högskoleingenjörsexamen, kemi, 
matematik, teknikvetenskapliga utbildningar inklusive IT och data vetenskap. 
Universitetskanslersämbetets (tidigare Högskoleverkets) utvärderingar var 
positiva – bland annat fick civilingenjörsutbildningarna med inriktning mot 
miljö- och vattenteknik samt kemiteknik omdömet ”mycket hög kvalitet”, 
liksom magisterexamen i biologi. Det påföljande årets agenda motiverades 
av dels slutrapporten från Kreativt utvecklingsarbete vid Uppsala universitet 
2010–12 (KrUUt), dels fortsatta åtgärder efter forskningsutvärderingen KoF11 
och åtgärder efter Högskoleverkets utbildningsutvärdering.

På vetenskapsområdets dagordning 2013–15 stod bland annat en utvär-
dering om internationellt deltagande kopplat till områdets utbildningar. 
Aktivitetens syfte var att komplettera Högskoleverkets utbildningsutvärde-
ring och riktas mot de faktorer som vetenskapsområdet prioriterade, med 
samverkan mellan institutioner, fakulteter och andra enheter. En viktig ut-
gångspunkt för projektet var förverkligandet av universitetets pedagogiska 
program, vilket tillsammans med universitetets starka och breda ämneskom-
petens ansågs kunna ge goda förutsättningar för högkvalitativa utbildningar. 

Redan 2008 hade Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitets-
pedagogiska råd (TUR) inrättats. Sedan dess har det gett stöd och ledning 
för fakultetens pedagogiska utvecklingsarbete. Fakulteten delar dessutom 
årligen ut medel ur en pedagogisk fond för att stödja pedagogiska utveck-
lingsprojekt. År 2013 startade Centrum för ämnesdidaktisk forskning 
inom matematik, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och teknikvetenskap 
(MINT), vars syfte är att främja och samordna ämnesdidaktisk forskning 
inom vetenskapsområdets alla ämnen. 
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Av studentkårerna vid universitetet är Uppsala teknolog- och natur-
vetarkår (UTN) en av de större med drygt 4 400 medlemmar och den 
är sedan 2014 studentkår för studenter inom Teknisk-naturvetenskapliga 
 fakulteten. År 2019 beslöt sig UTN för att ansluta till den nya föreningen 
Uppsala universitets förenade studentkårer, UUFS, vilket skedde 1 januari 
2020. UTN:s förhoppning var bland annat att förbättra tillsättningen av 
centrala studiebevakarposter och med en förening i ryggen öka utveck-
lingspotentialen. 

Den 1 juli 2013 gick Uppsala universitet samman med Högskolan på 
Gotland. För vetenskapsområdet innebar detta en utökad verksamhet inom 
de tekniska, biologiska och geovetenskapliga sektionerna i form av kurser 
och program. Ett kandidatprogram i miljövetenskap startade vid Campus 
 Gotland under höstterminen 2014, och därtill ett kandidatprogram i ledar-
skap–kvalitet–förbättring.

Inom samverkansområdet kan noteras att rektor i juni 2012 fastställde en 
handlingsplan för samverkan vid Uppsala universitet 2012–14. Inom veten-
skapsområdet involverade samverkansaktiviteter sedan tidigare spridning 
av utbildningsinformation, rekrytering till utbildningarna på kort och lång 
sikt samt åtgärder för ökad genomströmning i utbildningen. Något som har 
stått i fokus för vetenskapsområdets samverkan med skola och allmänhet är 
 vetenskapsfestivalen SciFest. Det var i samband med  350-års jubileet av upp-

SciFest har sedan 2012 blivit ett årligt återkommande och växande arrangemang, där skolelever ges möjlighet att 
komma i kontakt med forskning och vetenskap. Numera arrangeras SciFest av såväl universitetets tre vetenskaps
områden som av SLU.
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finnaren och industrimannen Christopher Polhems födelse som Uppsala 
universitet, Länsstyrelsen och Uppsala kommun beslöt att arrangera Polhem 
 SciFest 2012.  Temat var teknik, och festivalen ägde rum på Västmanlands-
Dala nation med tjugotalet workshops och 450 besökande mellanstadie-
elever. Succén var ett faktum och SciFest blev därefter ett årligen återkom-
mande evenemang för skolelever och allmänhet med experimentverkstäder, 
shower, forskarträffar och föredrag från hela universitetet och externa part-
ners. Rektor deltog själv vid invigningen av SciFest 2013 och bjöd även på 
ett kemiexperiment. Rektor beslöt också att vetenskapsfestivalen från och 
med 2016 skulle inkludera samtliga vetenskapsområden vid universitetet, 
och sedan 2020 är även Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) en av medar-
rangörerna. SciFest har sedan 2018 kompletterats med  SciCruise, en mobil 
minivariant av SciFest för såväl svenska som finländska barn och ung domar 
som arrangeras under en kryssning mellan Finland och Sverige. 

I maj 2017 besökte nitton internationella expertpaneler med drygt 130 ”kri-
tiska vänner” universitetet inom ramen för forskningsutvärderingen KoF17. 
Denna utvärdering hade fokus på forskningsmiljöer och forskningsprocesser 
snarare än på forskningens resultat. För vetenskapsområdet för teknik och 
naturvetenskap lyfte de sex panelerna fram såväl framgångsfaktorer som för-
bättringsområden. Områdets övergripande organisation, prefekternas roll, 
infrastrukturfrågor samt karriärvägar och karriärstöd var bland de frågor 
som kommenterades mest och där har fortsatta åtgärder initierats, såväl på 
universitetsnivå som på områdesnivå. Institutionerna har arbetat vidare med 
att hantera mer specifika kommentarer och förslag som rör dessa. En följd 
av KoF17 blev att den tidigare mycket stora och ämnesbreda Institutionen för 
teknikvetenskaper delades upp i tre institutioner med tydligare fokus kring 
energi, material respektive industriell teknik. Områdets arbetsordning har 
omarbetats och i detta arbete har resultaten från KoF17 haft betydande på-
verkan. Under 2020 görs en extern uppföljning för att få en återkoppling 
kring hur området hanterat resultatet av KoF17. 

Internationalisering och hållbar utveckling
I början av 2013 fattade rektor beslut om universitets nya handlingsplan för 
internationalisering. Bland strategierna för att stärka denna märktes fler 
engelskspråkiga program och kurser, rekrytering av internationella gäst-
forskare, kompetenshöjande insatser och internationella konferenser. Under 
2014 inledde vetenskapsområdet en förbättrad antagningsprocess för fors-
karstuderande, oberoende av finansieringsform. 
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Inom ramen för EU:s nya mobilitetsprogram Erasmus+ fokuserade 
 veten skapsområdet på att identifiera och teckna avtal med långsiktigt in-
tressanta lärosäten. Aktiviteter 2014 involverade bland annat internationella 
hemortsambassadörer. 

År 2014 inleddes ett långsiktigt samarbete mellan Uppsala universitet 
och Tokyo Institute of Technology, förkortat Tokyo Tech. Ett första sym-
posium hölls i september samma år på Ångströmlaboratoriet med syfte att 
stärka och skapa nya forskningssamarbeten inom naturvetenskap och tek-
nik. I samband med besöket undertecknades ett ”Letter of Intent” mellan 
Yoshinao Mishima, rektor för Tokyo Institute of Technology, och rektor 
Eva Åkesson. Samarbetet fortsatte med årliga symposier, vartannat år i 
Uppsala och vartannat år i Tokyo. Gradvis har det kommit att omfatta fler 
och fler forskningsområden, inte bara från vetenskapsområdet för teknik 
och naturvetenskap. Samarbetet har formaliserats och innefattar sedan ett 
par år även studentutbyten. Hösten 2019 hölls det sjätte gemensamma sym-
posiet, denna gång med stöd av den svenska ambassaden i Tokyo. Fem stu-
denter från Uppsala universitet deltog, de första i en förhoppningsvis lång 
rad av utbytesstudenter från Uppsala.

På den nationella sidan startade 2014 det strategiska innovationspro-
grammet ”Internet of Things Sverige” (IoT Sverige) med finansiering från 
Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Uppdraget att koordinera IoT 
Sverige gick till Uppsala universitet. Samma år fick Edith Ngai,  forskare 
i datorteknik vid Institutionen för informationsteknologi, och hennes 
forskargrupp finansiering från Vinnova för projektet ”Green Internet of 
Things”. I projektet ingick även Uppsala kommun, KTH, Ericsson, IBM 
och fyra andra affärspartners. Syftet var att förse Uppsala med en trådlös 
infrastruktur av sensorer som kunde samla in miljödata för hållbar stads- 
och transportplanering; detta för att övervaka energiförbrukning och mins-
ka trafikstockningar.

I februari 2015 undertecknades ett nytt strategiskt samarbetsavtal mel-
lan rektor Eva Åkesson och ABB Sveriges verkställande direktör Johan 
Söderström vid ett seminarium på Ångströmlaboratoriet. Från rektorshåll 
avsattes liksom tidigare år strategiska medel för särskilda satsningar inom 
forskning och utbildning på forskarnivå, däribland samfinansiering av Wal-
lenberg Scholars, Wallenberg Academy Fellows, ERC Starting Grants, 
ERC Consolidator Grants och ERC Advanced Grants.

Ett antal rektorsråd har utsetts genom åren för att arbeta med utvalda 
universitetsövergripande frågor tillsammans med universitetsledningen. 
År  2014 inrättade rektor ett råd för att samordna och bereda frågor om 
universitets övergripande  forskningsinfrastruktur. Hela 2010-talet har vid 
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Uppsala universitet präglats av ett ökat fokus 
på utmaningarna med klimatförändringar. 
År 2016 utsågs professor Anna  Rutgersson 
vid Institutionen för geovetenskaper till 
rektorsråd för hållbarhetsfrågor. Profes-
sor Kristina  Edström vid Institutionen för 
kemi-Ångström tillträdde två år senare be-
fattningen som rektorsråd för forsknings-
infrastruktur.

År 2016 utsågs Kristina Edström dessut-
om till före ståndare för en nationell forskar-
skola i neutronspridning. Denna finansiera-
des med 120 miljoner kronor av Stiftelsen för 
strategisk forskning (SSF) för utbildning av 
tjugo doktorander inom veten skapsfält där 
neutronspridning kan skapa genombrott. 
Sex svenska lärosäten samlades i det strate-
giska samarbetet under ledning av Uppsala 
universitet. 

Ett ökat fokus på hållbar utveckling låg vidare till grund för starten av 
en miljö revision av fakultetens institutioner 2015. Målet var att säkerställa 
ett miljöledningssystem som på ett systematiskt sätt integrerade miljöhän-
syn i verksamheten, såväl direkt som genom  indirekt miljöpåverkan. Se-
dan 2016 arbetar fakulteten med att öka medvetenheten och engagemanget 
inom hållbarhetsområdet i enlighet med universitetets nya Program för 
hållbar utveckling.

I december 2017 beslöt rektor att satsa på Uppsala University Sustaina-
bility Initiatives (UUSI), en plattform där forskare från olika områden kan 
mötas och samarbeta kring hållbarhetsfrågor. Det femåriga projektet syftar 
till att förbättra förutsättningarna för forskning som bidrar till en hållbar 
framtid och utveckla gränsöverskridande forskningsprojekt. UUSI arbetar 
från och med 2019 med fyra särskilt utvalda temaområden: klimatledarskap, 
hållbar urban utveckling, vatten och cirkulär ekonomi.

År 2015 inrättades Zennströms klimatprofessur med inriktning på om-
rådet klimatledarskap, finansierad genom en donation av entreprenören 
och alumnen Niklas Zennström. Den tioåriga gästprofessuren, där en ny 
professor inbjuds varje eller vartannat år, knöts till Uppsala Centrum för 
hållbar utveckling (CSD), en del av Institutionen för geovetenskaper, och 
kom därmed att bidra till ett extra fokus inom verksamheten på området 
klimatledarskap. Klimatforskaren Doreen Stabinsky blev första gästprofes-

Kristina Edström, professor i oorganisk kemi.
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sor. År 2016 tog Kevin Anderson över som 
gästprofessor vid klimat ledarskapsnoden 
inom forskningsprogrammet Naturresurser 
och hållbar utveckling. Keri Facer tillträdde 
2019 som den tredje professorn på posten.

Raden av samarbeten och nätverk som 
rektor engagerat sig i är lång och ett av dem 
är det internationella samarbetsprojektet 
MIRAI mellan ledande svenska och japan-
ska universitet. Projektet finansieras gemen-
samt av STINT (Stiftelsen för internationa-
lisering av högre utbildning och forskning), 
sju svenska och åtta japanska universitet och 
syftar till att stärka akademiskt samarbete 
mellan Sverige och Japan. I särskilt fokus 
står forskare i ett tidigt skede av sin kar-
riär som vill utveckla och leda gemensam-
ma svensk-japanska forskningsprojekt inom 
innovation, åldrande, materialvetenskap och 
hållbarhet. Under hösten 2018 hölls det andra MIRAI-seminariet i  Tokyo. I 
anslutning till detta firades även 150-årsjubileet för svensk-japanska relatio-
ner. Rektor Eva Åkesson deltog tillsammans med tio forskare inom skilda 
vetenskapsområden samt UU Innovation.

Nya mål och milstolpar inom forskning, utbildning 
och samverkan
En milstolpe 2017 var starten av universitetets nya satsning på teknik, Upp-
tech. Satsningen infogades i vetenskapsområdet med målet att synliggöra 
och förstärka universitetets forskning och utbildning inom teknik. Därtill 
vill Upptech möjliggöra nya relationer och samarbeten mellan näringsliv, 
forskare och studenter.

År 2017 beslöt Vetenskapsrådet dessutom att ge hundra miljoner kronor 
per år till och med 2022 till det nationella datanätverket för beräkningar, 
SNIC, med Uppsala universitet som värd.

År 2018 fastställde rektor projektdirektivet för Utvecklingsplan 2050. 
Syftet med projektet var att utarbeta en översiktlig plan för universitetets 
rumsliga struktur och fysiska gestaltning under de kommande decennierna. 
Där indikeras stor utvecklingspotential för vetenskapsområdet med utveck-
ling såväl runt Ångströmlaboratoriet-BMC som  Geocentrum-EBC. 

Keri Facer, sedan 2019 tredje innehavare av Zenn
ströms klimatprofessur.
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Samma år inleddes vid vetenskapsområdet ett åtgärdsarbete beskrivet i 
sjutton specifika punkter. En av dessa var en översyn av forskningsprogram-
mens basfinansiering (ÖB19) som i huvudsak genomfördes av forskningsbe-
redningen. Fakultetens sextio olika forskningsprogram gjorde varsin själv-
värdering och utifrån analyser av dessa, och annat relevant underlag, beslöt 
fakultetsnämnden i juni 2019 om åtgärder. Ett tiotal forskningsprogram fick 
förstärkt långsiktig basfinansiering och nya program inrättades också efter 
ÖB19, bland annat inom byggteknik och byggd miljö, instrumentering och 
acceleratorer, solcellsteknik samt kvantmateriens teori. ÖB19 var den andra 
fakultetsövergripande översynen efter en liknande översyn 2010. En slutsats 
blev att i fortsättningen överväga en mer regelbunden och enklare process 
för dessa översyner.

På utbildningssidan uppsattes målet att ha tusen betalstudenter vid 
vetenskapsområdet till år 2025. Kalenderåret 2018 visade på totalt 610 av-
giftsskyldiga studenter; året därpå uppgick dessa till 849. För att få in fler 
avgiftsstudenter på vetenskapsområdets utbildningar, öka internationalise-
ringen och kvaliteten på hemmaplan samt erbjuda fler kurser på avancerad 
nivå påbörjades ett arbete med att skapa nya program, men även att utlysa 
existerande program med engelska som undervisningsspråk. Hösten 2018 
startade det första internationella kandidatprogrammet vid vetenskaps-
området på Campus Gotland med fokus på energiomställning, hållbarhet 
och ledarskap.  Utöver det startade ett nytt masterprogram samt ett magis-
terprogram i hållbar destinationsutveckling och ett nytt masterprogram i 
vindkraftprojektering, också dessa på Gotland. 

År 2018 invigdes därtill den nya nationella testbädden Testa Center. 
Det nya innovationscentret inom bioprocessteknologi inrättades på Cytivas 
( tidigare GE Healthcare) område i Uppsala för att utveckla och bedriva 
undervisnings-, forsknings- och innovationsprojekt inom molekylär biologi.

Ett annat samverkansforum vid vetenskapsområdet, Programmerings-
center, inledde hösten 2018 ett samarbete med Uppsala kommun och Kod-
centrum. Målet var att bidra till att nå de nya läroplansmålen i programme-
ring för förskola och skola. Samarbetet gav på ett tids- och resurseffektivt 
sätt förskollärare och lärare upp till årskurs nio möjligheten att fortbilda sig 
i en serie workshops vid Programmeringscentret. 

Några exempel på vetenskapsområdets bidrag för att lösa samhällets ut-
maningar är två kompetenscentra som sedan 2019 är under uppbyggnad vid 
Uppsala universitet. Med stöd av Vinnova utvecklas ett centrum för additiv 
tillverkning för livsvetenskaperna, ett centrum för batterier, där Uppsala är 
noden i den europeiska satsningen ”Battery 2030+”, samt ”Swedish Drug 
Delivery Center”. 
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År 2019 inrättades en ny professur inom artificiell intelligens (AI), 
sprungen ur en donation av Kjell och Märta Beijers stiftelse. AI är ett 
forskningsverktyg som på bred front förändrar förutsättningarna för veten-
skapen. Hösten 2020 startade därför projektet AI4 Research med hemvist 
på universitetsbiblioteket Carolina Rediviva. Forskare från universitets alla 
vetenskapsområden erbjöds att under en sabbatsperiod samlas för att ge-
mensamt utveckla och utbyta idéer kring AI och planera forskningsprojekt, 
där AI kunde appliceras inom deras expertområden. Tanken var att fors-
karna skulle hitta samarbetspartners från andra vetenskapsområden samt 
sprida sina nya insikter till kollegerna när de återgick till sina institutioner 
på heltid. 

År 2019 fattade rektor beslut om att inrätta ett antal nya utbildningspro-
gram vid  vetenskapsområdet med start höstterminen 2020. Då påbörjades 
ett civilingenjörsprogram i industriell ekonomi, ett högskoleingenjörspro-
gram i industriell utveckling och sex internationella master program i olika 
aktuella teknikområden såsom additiv tillverkning, dataanalys, bildanalys 
och maskininlärning, materialteknik och vattenteknik.

För att främja forskning, utbildning och samverkan företas vidare cere-
monier för att hedra personer som svarat för framstående insatser. Till dessa 
hör kallandet av hedersdoktorer av forskare eller personer som vetenskaps-
området har knutit kontakt med i sin  verksamhet eller gärna vill knyta till 
forskningsgemenskapen. Under perioden 2012–20 har fakulteten promo-
verat trettiotre hedersdoktorer från ett tiotal länder. Sedan 1991 anordnas 
årligen föreläsningar till minne av Anders  Celsius och Carl von Linné. De 
utvalda föreläsarna är forskare vars världsledande och högaktuella forsk-
ning rönt uppmärksamhet och är av stort allmänt intresse.

I en tid och värld där förändringar sker snabbt och stora krav ställs på 
vetenskapen att ta ansvar för samtidens ödesfrågor utmärker sig vetenskaps-
området med sin kompetens och beredskap. Dess bredd av ämnen lyfter 
frågeställningar från grundforskning till tillämpad och industrinära forsk-
ning av betydelse för en hållbar samhällsutveckling. Där har det akademis-
ka ledarskapet under Eva Åkesson visat vägen med sitt mångvetenskapliga 
perspektiv på naturvetenskap och teknik i interaktion för samtidens och 
framtidens lösningar.





strategiska satsningar
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Internationalisering som 
kvalitetsskapande mål

Av Anders Backlund, Leif Kirsebom 
och Kay Svensson

De europeiska universiteten har genom sin organisation redan från bör-
jan kunnat ses som internationaliseringsprojekt. Vid Uppsala universitets 
grundande 1477 och i samband med dess återupprättande på 1590-talet re-
kryterades lärare från utlandet för att bedriva undervisning vid Sveriges 
första anstalt för högre utbildning. Denna koppling har under de följande 
århundradena allt efterhand fördjupats. Bland exemplen finner vi Carl von 
Linné, vilken genom såväl egna resor och korrespondens som med hjälp 
av sina ”apostlar” idkade ett intensivt erfarenhetsutbyte över stora delar av 
världen.

Till följd av arbetet med Uppsala universitets Mål och strategier, som 
 initierades av Eva Åkesson kort efter hennes tillträde som rektor 2012, de-
finierades en serie strategiska områden. För att arbeta med dessa formerade 
rektor sex strategiska råd och för att leda dessa utsågs rektorsråd. Ett av 
dessa strategiska områden gällde ”internationalisering” och i den ursprung-
liga uppdragsbeskrivningen beskrivs hur den internationella dimensionen i 
universitetets kärnverksamhet blivit alltmer central och tydligt kopplad till 
dess kvalitetsarbete. Några av anledningarna till detta fokus beskrivs mer 
i detalj av Gustaf Cars och Erika Dabhilkar på annan plats i denna skrift, 
men det kan inte nog understrykas vikten av att Eva Åkesson på ett så tyd-
ligt sätt satte internationaliseringsarbetet i sitt sammanhang. 

Av riktlinjerna för de strategiska rådens arbete framgår att de ”skall 
stödja det universitetsövergripande arbetet med strategiska prioriteringar 
fastställda i Uppsala universitets Mål och strategier och andra styrdoku-
ment”. För internationaliseringsarbetet skapades därför ett program och en 
handlingsplan. 

Det första rektorsrådet för internationalisering var Leif Kirsebom som 
tillträdde uppdraget 2013. Han följdes av Anders Backlund från 2018 fram 
till våren 2021. Parallellt med rektorsråden, och som huvud föredragande 
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i det strategiska ”Internationaliseringsrådet” (INRÅ), fann vi under hela 
denna tid Kay Svensson i sin roll som biträdande universitets direktör med 
ansvar för internationalisering. INRÅ var vidare sammansatt av represen-
tanter för de tre vetenskapsområdena samt studenter, och erhöll adminis-
trativt stöd från universitetsförvaltningen. Genom sin tvärvetenskapliga 
utformning kom de strategiska råden att bilda viktiga kontaktytor och ge 
utomordentliga möjligheter till diskussioner med många perspektiv, vilka 
sedan kunde föras vidare till rektor vid regelbundna avstämnings möten.

Bland de frågor och uppgifter som engagerat såväl rektorsrådet för in-
ternationalisering som INRÅ under senare år finner vi de europeiska uni-
versitetsnätverk som konceptualiserades av Frankrikes president Emmanuel 
Macron i ett tal vid Sorbonne hösten 2017. Vid Uppsala universitet hade 
då redan en tid ett framgångsrikt samarbete bedrivits inom nätverket U4 
med universiteten i Uppsala, Göttingen, Gent och Groningen. Gemensamt 
beslöt ledningarna för de ursprungliga fyra universiteten att även inkludera 
universitetet i Tartu i gruppen, och ansöka i första utlysningen 2019. Med 
en förbättrad och utökad ansökan följande år beviljades 2020 konsortiet 
ENLIGHT – som också inkluderade universiteten i Bratislava, Bordeaux, 

Vicerektor Stellan Sandler och professor Sun Zilin från Southeast University, Nanjing, vid 
undertecknande av ”dual degree”avtal inom forskarutbildningen i Medicinska fakultetens rum, 
Universitetshuset, den 12 december 2019. Fotograf: Anders Backlund.
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Bilbao och Galway – stöd som ett European University Network. Genom 
hela denna process var Eva Åkesson djupt engagerad och drivande, och 
bidrog till konsortiets slutliga form och framgång.

En stark geopolitisk trend under början av 2000-talet var en förskjut-
ning av fokus mot utvecklingen i Asien, inte minst Sydostasien. Detta på-
verkade naturligtvis Uppsala universitet, och en rad insatser för att knyta 
närmare kontakter med bland andra Japan, Kina, Sydkorea, Indonesien 
och Taiwan genomfördes både på universitetsövergripande nivå och ute 
i fakulteter och vetenskapsområden. Ett av de tydligaste exemplen på 
utvecklandet av lokal närvaro och nya samarbetsformer är det represen-
tationskontor som universitetet öppnade i Vietnam 2014. Centralt beläget 
i Hanoi, och i nära anslutning till den svenska ambassaden, kom kontoret 
snabbt att, helt enligt förhoppningarna, utvecklas till en knutpunkt för stu-
dentrekrytering och samarbete. Vikten av en lokal närvaro blev dock som 
allra tydligast under det arrangemang som Business Sweden genomförde i 
Vietnam under 2019. Som enda svenska lärosäte i delegationen gavs Uppsala 
universitet stor uppmärksamhet, men det var tydligt att den fleråriga när-
varon på plats hade lagt en mycket god grund med inarbetade relationer till 

Möte mellan chief representative AnnaKlara Lindeborg och biträdande universitetsdirektör Kay Svensson i 
Uppsala universitets representationskontor i Hanoi den 9 maj 2019. Fotograf: Anders Backlund.
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såväl lärosäten som statliga organisationer – något som i sin tur dessutom 
lyfte universitetets position i delegationen.

Andra asiatiska samarbeten och kontaktytor som förtjänar att nämnas 
är exempelvis de med lärosäten i Sydkorea. Här har student- och lärar-
utbyte ägt rum med en rad framstående universitet under många år. Ett 
lång varigt samarbete inom framför allt medicinsk forskning har bedrivits 
med  Hallym University, och våren 2018 undertecknade Eva Åkesson för 
Uppsala universitet ett universitetsövergripande samarbetsavtal med Seoul 
National  University. Senare samma år besökte rektorsrådet Seoul för att 
söka identifiera specifika gemensamma forsknings- och undervisningsin-
tressen värda att utveckla.

Även i Taiwan har samarbeten bedrivits under en rad år. Redan 2007 
initierades en fältkurs på grundutbildningsnivå i ”Global Pharmacy” i 
samarbete med Kaohsiung Medical University i landets södra del. Detta 
samarbete har nu utvecklats till att inbegripa ett gemensamt ”dual degree”-
samarbete på forskarutbildningsnivå, utbyte av forskare och administrativ 
personal, samt 2017 en delegationsresa med en rad representanter från ve-
tenskapsområdet för medicin och farmaci samt dåvarande rektorsrådet Leif 
Kirsebom. Under senare år har kontakterna fördjupats med bland annat 
National Taiwan University i Taipei.

Universitetsguide Mikael Norrby berättar om porträttsamlingen i samband med mottagningen för internationella 
medarbetare i Kanslersrummet, Universitetshuset, den 29 januari 2018. Fotograf: Anders Backlund.
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Till detta kan läggas det stora engagemang och betydelse som Eva Åkes-
son haft i de internationella satsningar som universitetet gjort tillsammans 
med andra svenska universitetet och STINT, som syftar till att etablera 
utbyte med universitet i till exempel Japan, Sydafrika, Brasilien och Chile. 
Dessa samarbeten fortgår och många nya fruktbara forskningskontakter 
har etablerats. 

Internationaliseringsarbetet består inte enbart av mobilitet, utbyten och 
internationella samarbeten. Eva Åkesson förde med stor tydlighet fram vär-
det av att arbeta med ”internationalisering på hemmaplan”. En del av detta 
perspektiv består i att fånga upp den kompetens och kulturella bredd som 
redan finns på plats vid universitetet. Med en stor och växande andel av 
såväl anställda som studenter med härkomst utanför Sveriges gränser finns 
stora resurser tillgängliga, vilka hittills endast tagits i anspråk i begrän-
sad omfattning. Ett viktigt steg för att utveckla detta var bland annat den 
språkpolicy som efter flera års arbete slutligen fastställdes i slutet av 2018, ett 
annat är den omfattande ansträngning som rektor  initierat för att översätta 

Biträdande universitetsdirektör Kay Svensson representerar Uppsala universitet vid utbyte av samarbetsavtal på 
VietnamSweden Business Forum i Stockholm den 27 maj 2019, i närvaro av Vietnams premiärminister Nguyen 
Xuan Phuc och Sveriges statsminister Stefan Löfven. Fotograf: Anders Backlund.
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Uppsala universitets rikhaltiga flora av riktlinjer och policydokument till 
minst ett ytterligare språk förutom svenska. Det kan noteras att ett flertal 
samarbetsprojekt mellan de strategiska  råden för internationalisering, håll-
bar utveckling och lika villkor har genomförts under senare år – möjligen 
också ett tecken på hur internationaliseringsperspektivet breddats.

Under våren 2020 kom det nyupptäckta viruset SARS-CoV-2 att spri-
das över världen, och den 11 mars deklarerade WHO att den resulterande 
sjukdomen covid-19 torde karakteriseras som pandemisk. Resultaten av 
pandemin kom raskt att påverka många olika aspekter av Uppsala universi-
tets verksamhet. Bara några dagar senare fattade rektor Eva Åkesson beslut 
efter Folkhälsomyndighetens rekommendation att upphöra med undervis-
ning på campus samt att ställa in alla universitetets icke nödvändiga besök 
och resor. De omedelbara effekterna på internationaliseringsarbetet var en 
dämpning i mobiliteten, och att de utbytesstudenter som så önskade gavs 
möjlighet att återvända hem. Men vad som nu, ett halvår senare, kan  noteras 
är att internationella samarbeten och verksamhet i olika nätverk fann nya 
former och vägar på samma sätt som undervisningen snabbt anpassade sig 
till distanslärande. De långsiktiga effekterna av pandemin kan mycket väl 
komma att bli ett intensifierat internationalitetsarbete.

Under början av 2019 inledde Eva Åkesson arbetet med en revidering av 
Uppsala universitets Mål och strategier, en omfattande process som kom att 
gripa över en rad olika områden och verksamheter. En av de instanser som 
involverades i arbetet var INRÅ som gavs möjlighet att lämna bidrag till det 
nya dokumentet, och i samband med detta också utvärdera och kommente-
ra det strategiska rådets nuvarande organisation och uppdrag. Ursprungliga 
program och handlingsplan för internationalisering som legat till grund för 
INRÅ:s arbete har löpt ut och kommer att finna nya former, och eventuellt 
kommer de strategiska råden som sådana också att ombildas. Det inter-
nationaliseringsarbete som Eva Åkesson initierat under sin tid som rektor 
kommer dock säkerligen att fortsätta med oförminskad kraft.
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Nätverk och samarbeten 
i en globaliserad värld

Av Gustaf Cars och Erika Dabhilkar 

När Eva Åkesson i januari 2012 tillträdde som rektor var debatten kring in-
ternationaliseringsfrågor vid svenska universitet högaktuell. Studieavgifter 
för studenter utanför EU hade införts under 2011 och det första året hade 
antalet icke-europeiska studenter minskat med åttio procent. Parallellt med 
detta skedde en stark framryckning inom forskningssatsningar från en rad 
länder och universitet i låg- och medelinkomstländer världen över. Bety-
delsen av medel från EU för forskning, utbildning och samarbete var starkt 
ökande. Bland universitet världen över fanns en framväxande insikt om att 
universitet, för att fortsätta vara relevanta i en allt mer globaliserad värld, på 
ett tydligt sätt måste prioritera internationalisering av utbildning, forskning 
och samverkan. 

På sätt och vis kunde därmed sägas att tidpunkten var perfekt för en 
tillträdande rektor med ett stort internationellt engagemang som Eva Åkes-
son. Det har under hennes tid vid lärosätet varit tydligt att internationali-
sering är ett av de utvecklingsområden som har allra högsta prioritet. Frå-
gor rörande förutsättningar för starkare internationella utbildnings- och 
forskningsmiljöer, hur universitetet attraherar internationella studenter och 
forskare, stärker sin påverkansroll gentemot EU samt hur samarbete med 
låg- och medelinkomstländer kan stärkas har alla drivits med stort enga-
gemang. Framför allt har Eva Åkessons arbete präglats av en övertygelse 
om att ett framgångsrikt arbete med internationalisering inte är en ensidig 
process, utan något som kräver ett ömsesidigt gynnande samarbete med ett 
stort antal aktörer, såväl nationellt som internationellt. 

Ett exempel på hur dessa frågor har aktualiserats under det gångna 
rektoratet är synen på de internationella nätverken. Uppsala universitet är 
sedan en lång tid tillbaka engagerat i en rad internationella universitetsnät-
verk med ett antal olika syften och inriktningar. Med tanke på att det totala 
värdet av EU-projekt som universitetet deltog i uppgick till omkring femtio 
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miljoner euro uppfattades det som problematiskt att universitetet saknade 
ordentliga påverkansmöjligheter på EU-nivå. Under hösten 2016 var därför 
rektor drivande i att Uppsala universitet, tillsammans med ett antal fram-
stående europeiska universitet, grundade ”The Guild of Research Intensive 
Universities”. Genom denna har universitetet på senare år beretts helt nya 
möjligheter att vara med och påverka utformningen av EU:s ramprogram 
för samarbete inom både utbildning och forskning. 

Eva Åkessons tid som rektor har präglats av en förståelse för att den 
historiska maktbalansen, med starka forskningscentra i huvudsak beläg-
na i västvärlden, är under förändring. En rad nya geografiska områden är 
under snabb frammarsch inom forskning och utbildning med nya socio-
ekonomiska faktorer. Där har Uppsala universitet spelat en roll för att stärka 
länder som fortfarande bygger upp sin infrastruktur inom forskning och 
utbildning, men också genom långsiktiga kontakter med dessa länder och 

Rektor Eva Åkesson möter vid Makere University i Uganda sin dåvarande kollega där, Ddumba Ssentamu, i 
november 2013. Sittande vid bordet syns Makere Universitys nuvarande rektor Barnabas Nawangwe och Peter 
Sundin från International Science Programme (ISP) vid Uppsala universitet. Fotograf: Ulrica Ouline.
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regioner för att stärka samarbeten inom en rad områden. Två regioner kan 
fungera som illustrationer för det arbete vilket ägt rum under rektors led-
ning: Södra Afrika samt ASEAN-regionen.

Under sina fyra engagerade år i Southern Africa-Nordic Centre’s 
( SANORD:s) styrelse bidrog Eva Åkesson till utvecklandet och synlig-
görandet av SANORD som ett forskarnätverk. Under sin tid som ordfö-
rande i detsamma skapade hon en kultur präglad av aktiv medverkan samt 
ömsesidigt nyttogörande. I september 2016 kröntes detta engagemang med 
den SANORD-konferens som arrangerades i Uppsala, vilken samlade 125 
deltagare från länder i Norden och södra Afrika. 

Eva Åkessons har även varit pådrivande i de helt nya former för samar-
beten mellan svenska universitet som initierades. Genom att gå samman i 
ett konsortium och samordna sina insatser gentemot ett land kunde svenska 
universitet tillsammans få ett betydligt större genomslag än om de hade 

Rektor Eva Åkesson med den svenska ledningsgruppen för ”Korea–Sweden Excellence Seminar” 2015 på Hanyang 
University i Seoul, Sydkorea. Seminariet arrangerades som en del av The Swedish Academic Collaboration Forum 
och på bilden syns bland andra Sveriges dåvarande ambassadör i Sydkorea Lars Danielsson (längst till höger) och 
riksdagens talman Urban Ahlin (närmast till vänster om rektor). Fotograf: Ulrica Ouline.
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arbetat individuellt. Inom det STINT-finansierade samarbetet Swedish 
Academic Collaboration Forum (SACF 2015–17) genomfördes forsknings-
seminarier med svenska och lokala forskare i Sydkorea, Kina,  Indonesien, 
Brasilien och Singapore. Sex svenska universitet deltog i samarbetet ( Uppsala 
universitet, Lunds universitet, Chalmers tekniska högskola, Stockholms 
universitet, Kungl. Tekniska högskolan och Linköpings universitet). 

Samarbetet inom SACF ledde till nya bilaterala satsningar där svenska 
universitet gick samman för att stärka sina relationer med andra länder. 
Mirai med fokus på Japan och Access med inriktning mot Chile är två 
exempel. Men det var framför allt i och med initieringen av South Africa 
–Sweden University Forum som Eva Åkessons engagemang kom att spela 
en avgörande roll. I samband med de avslutande seminarierna i SACF ge-
nomfördes en rektorsresa till Sydafrika. På denna resa såddes ett frö och 
Eva Åkesson lanserade idéen för det projekt som senare skulle bli SASUF. 

SASUF startade 2017 och byggde vidare på kontakter som bland annat 
byggts upp med Sydafrika inom SANORD och många års samarbete inom 
Erasmus Mundus. Projektet var redan från start det största i sitt slag med 
tjugonio partneruniversitet i Sverige och Sydafrika. Unikt med SASUF var 
att samarbetet finansierades från såväl Sverige (via STINT och de delta-
gande universiteten) som från Sydafrika (via National Research Foundation 
och Department of Higher Education & Training). Intresset bland fors-
kargrupper i båda länder växte mycket snabbt, och under den första forsk-
nings- och innovationsveckan 2018 deltog över tusen forskare, studenter och 
universitetsrepresentanter. Fler universitet stod på kö för att få ansluta sig 
till initiativet och under hösten 2018 kom ytterligare åtta universitet med 
i projektet. Den tredje och avslutande forsknings- och innovationsveckan 
inom SASUF var planerad att genomföras i Uppsala i november 2020. På 
grund av den rådande covid-19-pandemin har den ställts om till digitalt for-
mat, vilket möjliggör workshops och seminarier anpassade efter omständig-
heterna. Som ett resultat av SASUF samarbetar forskargrupper från båda 
länder i över sjuttio samarbetsprojekt för att hitta lösningar på FN:s håll-
barhetsmål inom Agenda 2030. Eva Åkesson har varit en nyckelfigur för 
framgången i samarbetet och var bland annat drivande i den gemensamma 
deklaration riktad till regeringarna i båda länderna som undertecknades 
2019 av rektorer från samtliga trettiosju deltagande universitet.

Ett annat exempel på nya former av samarbeten internationellt är Upp-
sala universitets representationskontor i Hanoi, Vietnam, vilket invigdes 
 officiellt 2014. Kontoret har på ett unikt sätt skapat möjligheter att bedri-
va ett fördjupat internationellt samarbete i ett land med stor potential. 
Verksamheten har uppmärksammats i flera sammanhang, bland annat 
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Rektor Eva Åkesson med studenterna Lutendo Vele från Sydafrika, Warinthorn Limpetchngam 
från Thailand och Francis Azalia Guerrero Velasquez från Honduras i samband med att de till
delades stipendier från Erasmus Mundusprogrammet vid stipendieceremonin för universitetets 
masterstudenter 2015. Till höger står Victoria Higuita Otero, studenternas kontaktperson vid 
Uppsala universitet. 
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i internationaliseringsutredningens slutbetänkande. Uppsala universitet 
har genom kontoret i Vietnam utvecklat samarbeten inom forskning, 
utbildning och samverkan med såväl vietnamesiska lärosäten som andra 
relevanta aktörer i landet. Från starten har universitetet haft ett nära 
samarbete med och stöd av den svenska ambassaden i Hanoi. Möjlighe-
terna att utveckla studentrekrytering, utbildnings- och forskningssam-
arbete liksom fältstudier och praktikmöjligheter för svenska studenter 
är stora. Samtidigt är det av historiska och politiska skäl intressant att 
bredda svenska lärosätens kontaktytor i Sydostasien.

Mycket har hänt under de år som Eva Åkesson har varit rektor och uni-
versitetet har tagit ett flertal viktiga steg för att bli ett i sanning interna-
tionellt universitet. I ett utvecklingsprojekt åren kring 2014 utlyste rektor 
finansiering för att stimulera utvecklingen av nya utbildningsprogram för 
att stärka universitetets utbildningsutbud. Inför hösten 2020 har antalet av-
giftsbetalande studenter inte bara uppnått, utan även passerat det antal som 
förelåg innan studieavgifterna infördes 2011. 

Även på hemmaplan påverkades universitetet på ett markant sätt i en 
mer internationell riktning under Eva Åkessons tid som rektor. Universi-
tetet  utökade sitt engagemang inom EU-finansierade stipendieprojekt som 
riktade sig till studenter, forskare och personal utanför Europa. Vikten av 
ett globalt seminarierum, där studenter och lärare från olika delar av värl-
den bidrar med perspektiv och erfarenheter, lyftes fram som en central del 
i arbetet med att höja kvaliteten på både undervisning och forskning. Via 
universitetets engagemang i det EU-finansierade programmet Erasmus 
Mundus gavs en möjlighet att komma till Uppsala för individer som aldrig 
annars hade haft ekonomiska förutsättningar för detta. Inom programmet 
tog universitetet emot 530 stipendiater från femtiosex olika länder världen 
över och betalade ut nästan hundra miljoner kronor i stipendiemedel. För 
de inkommande studenterna, forskarna och lärarna innebar stipendiet en 
möjlighet för livet. För upsaliensiska studenter, forskare och lärare, vilka fick 
studiekamrater och kolleger från länder som exempelvis Papua Nya Guinea, 
Bhutan, El Salvador, Tadjikistan och Gambia, förde programmet med sig en 
möjlighet att bygga upp nya nätverk samt inhämta nya perspektiv i såväl un-
dervisning som forskning. Många av de stipendiater som tillbringade en tid 
vid universitetet har sedan hamnat på framstående positioner inom akademi, 
näringsliv eller politik. När Alma mater behöver lokala kontakter finns dessa 
vänner tillgängliga över hela världen.

Engagemanget för låg- och medelinkomstländer har fortsatt i det nya 
Eramusprogrammet (2014–20), där Uppsala universitet har blivit det över-
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lägset mest aktiva svenska universitetet inom delprogrammen i Erasmus+: 
Mobilitet inom Europa, mobilitet utanför Europa samt kapacitetsupp-
byggnadsprojekt. År 2019 tilldelade vidare Universitets- och högskolerådet 
Uppsala universitet utmärkelsen Årets Erasmus+-aktör för det strategiska 
arbetet med Erasmusprogrammet. En viktig bidragande orsak till utmär-
kelsen är att universitetets ledning med Eva Åkesson i spetsen har fattat av-
görande beslut som signalerat vikten av mobilitet. Ett stort antal studenter 
vid Uppsala universitet har därigenom fått möjlighet att tillbringa en del av 
sin studietid i ett annat land.

Betydelsen av samarbete kring de globala utmaningar som världen möter 
i dag, det må röra sig om klimat, flyktingar, virus eller antibiotikaresistens, 
är en tydlig utgångspunkt för alla internationella initiativ och nätverk som 
universitetet deltar i. Vårt lärosäte kan bidra med kunskapsutveckling, men 
nätverk och internationella partnerskap uppbyggda på tillit och ömsesidigt 

Rektor Eva Åkesson på besök vid University of Pretoria, Sydafrika, för deltagande i den första ”South Africa – 
Sweden Research & Innovation Week” (SASUF) 2018. På bilden flankeras hon av Gustaf Cars, projektledare för 
SASUF, samt Setsipane Mokoduwe, University of Pretoria. Fotograf: Mathias Persson.
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nytto görande är helt avgörande för att kunna möta dessa utmaningar på ett 
konstruktivt sätt. När Eva Åkesson lämnar Uppsala står universitetet, tack 
vare de metoder och samarbeten som har utvecklats och tack vare det stora 
engagemang för internationalisering som rektor har visat, väl rustat för att 
fortsätta arbetet med att möta dessa utmaningar.
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Campus Gotland – nio år, 
nio bilder

Av Olle Jansson

1 juli 2013
Solen skiner över Visby och Almedalsveckan. En folksamling syns utanför 
entrén till det som sedan midnatt inte längre heter Högskolan på Gotland. 
En ny skylt på taket ovanför entrén skall snart avtäckas. Rektor Eva Åkes-
son kliver upp på ett podium. Hon håller ett kort tal och inviger därigenom 
Uppsala universitets första campus utanför Uppsala. Skylten är avtäckt. På 
den står att läsa: Uppsala universitet – Campus Gotland.

Uppsala universitet hade därmed gjort entré på Gotland, Visby hade 
blivit en universitetsstad och Gotland en universitets-ö. Denna händelse, 
betydelsefull för såväl universitetet som Gotland, hade föregåtts av en in-
tensiv, ambitiös och krävande process. Och processen att utveckla universi-
tetets verksamhet på Campus Gotland pågår fortfarande. 

En sak vill jag slå fast tidigt i denna text: Eva Åkessons ledarskap har 
varit alldeles avgörande för Campus Gotlands positiva utveckling. När vi 
skriver år 2020 – det har gått sju år sedan Campus Gotland såg dagens 
ljus – kan vi konstatera att projektet har blivit en framgångssaga. Det finns 
mycket kvar att utveckla, men i stort sett har de mål som formulerades 2013 
blivit uppnådda. Det hade inte skett utan Eva Åkesson vid rodret.

Maj 2012
I maj 2012 samlades omkring sextio personer i Högskolan på Gotlands lo-
kaler, ett trettiotal medarbetare från Uppsala universitet och ungefär lika 
många från den lokala högskolan. Den 19 april, cirka en månad tidigare, 
hade de båda fattat beslut om att gå in med en begäran till regeringen om 
att Högskolan på Gotland skulle bli en del av Uppsala universitet. 

Och nu – drygt en månad senare – träffades därför en stor samling med-
arbetare från universitetet och högskolan för att inleda själva samgående-
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projektet. Nu skulle alla skrivbordsprodukter gällande syfte och målsätt-
ningar med samgåendet omsättas i praktisk handling. Planeringsdirektör 
Kerstin Jacobsson och förvaltningschef Therese Iveby Gardell var utsedda 
till projektledare och en rad olika arbetsgrupper hade bemannats. 

Jag minns att vi som då arbetade på högskolan var litet nervösa inför 
mötet. Vi skulle lära känna varandra och varandras verksamheter närmare. 
Skulle alla dessa universitetets prefekter, dekaner, utbildningsledare och 
chefer inom förvaltningen vara positiva och nyfikna på vår verksamhet? 
Skulle vi kunna beskriva den på ett bra sätt? Skulle goda relationer kom-
ma att utvecklas mellan de nyckelpersoner som hade samlats? Skulle vi bli 
oense? Vi var litet nervösa, det var vi. Kanske hade vi också litet mindervär-
dighetskomplex?

Diskussionerna var trevande, alla ville väl men ingenting var självklart. 
Hur skulle den nya organisationen se ut? Vilket ämne skulle rymmas i vil-
ken institution? Hur skulle resurserna fördelas mellan olika fakulteter? Hur 
skulle vi öka andelen disputerade lärare? Hur skulle vi locka fler studenter 
till campus i Visby? Fanns det tillräckligt med studentbostäder? Var verkli-
gen dataspelsutveckling något som skulle studeras vid ett universitet?

Vi insåg sannerligen att Uppsala universitet och Högskolan på Gotland 
var väsensskilda i fråga om storlek, historia, identitet och kultur. Måhända 

I Visby har universitetet sedan sommaren 2013 haft sitt Campus Gotland.
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svävade den förbjudna frågan i luften: ”Var detta verkligen en så klok idé?” 
Då blev det plötsligt alldeles mörkt! Strömavbrott hade inträffat över hela 
Gotland och IT-systemet lade ned. Kort därefter meddelades att det flyg-
bolag som skulle flyga hem våra gäster hade gått i konkurs. 

Vi tyckte helt plötsligt att våra gäster började snegla på varandra som om 
de var gäster på en middag där den mat som serverades var mindre tillta-
lande. De fick ta sig hem till fastlandet med båt. När färjan till slut anlände 
till Nynäshamn hade landgången fått något slags skada. Våra gäster fick 
snällt ta vägen via bildäck för att få fast mark under fötterna. Därefter följde 
bussresa till Uppsala. Med vilka intryck och tankar gick våra gäster till 
sängs när de äntligen kom hem? Skulle de verkligen vilja komma tillbaka 
med nyfikenhet i blicken efter detta?

23 oktober 2014
Eva Åkesson befann sig i Visby för att inviga universitetsnätverket  Baltic 
University Programmes rektorskonferens. Från länderna runt Östersjön 
fanns åtskilliga universitetsrepresentanter på plats. Under hela samgåen-
det hade vi diskuterat hur universitetet genom sin verksamhet på Campus 
 Gotland skulle kunna profilera sig inom det Östersjöregionala samverkans-
arbetet. Konferensen var således viktig.

Samma dag skulle den nybildade socialdemokratiska och miljöpartis-
tiska regeringen presentera 2015 års statsbudget. Bara några minuter innan 
Eva Åkesson skulle hålla sitt invigningstal nåddes vi av nyheten att de re-
surser som universitetet hade blivit utlovade av den avgående regeringen för 
att kunna garantera kvaliteten i samgåendet mellan Uppsala universitet och 
Högskolan på Gotland inte längre ingick i budgeten. Det rörde sig om en 
summa på femtio miljoner kronor för åren 2015 och 2016. Denna kantring 
hade vi inte kunnat förutse och vi insåg snabbt att detta kunde äventyra 
kvaliteten i det arbete som pågick med att utveckla nya utbildningar, stär-
ka forskningsanknytningen och kompetensutveckla personalen. Marken 
gungade under hela projektet.

Snabbt blev dock Eva Åkesson operativ. Hon invigde konferensen och 
bara några minuter senare hade hon statssekreteraren i luren. Jag hade inte 
velat vara i hans kläder under det samtalet. Vi befann oss i Almedalsbib-
lioteket och den enda plats där rektor kunde tala någorlunda ostört var på 
barnavdelningen. Sedan gick telefonerna varma mellan Visby–Uppsala och 
Visby/Uppsala–Utbildningsdepartementet. Eva Åkesson satt kvar på barn-
avdelningen och jag tog ett fotografi av henne då hon fick i sig något litet att 
äta mellan alla samtalen. Det visade sig snart att regeringen inte hade fattat 
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Verksamheten är i dag livaktig vid Uppsala universitet – Campus Gotland. 
Uppbyggnadsprocessen har dock inte saknat komplikationer, såsom att de 

avsatta kvalitetsmedlen ”av misstag” utgick ur 2015 års statsbudget.
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ett medvetet beslut om att beröva oss de utlovade kvalitetsmedlen. Det hade 
skett av ”misstag”. Även om ”misstaget” blev en officiell version kompense-
rades sedan universitetet i regleringsbrevet med extra takbelopp om cirka 
tjugofem miljoner. Den budgetdramatik som utspelades på Almedalsbib-
liotekets barnavdelning den 23 oktober 2014 framstår nu i efterhand som ett 
roligt minne. I mina ögon illustrerar det på ett gott sätt vilken handlings-
kraft och oräddhet som Eva Åkesson besitter. 

Januari 2015
I januari 2015 inledde vi en ny tradition. Det var första gången som hela 
ledningsrådet kom till Visby för att ha ett ordinarie möte på förmiddagen 
och sedan ett möte om Campus Gotlands utveckling under eftermiddagen. 
Sådana möten har vi haft varje år sedan dess. Det har varit ett utmärkt 
tillfälle att engagera hela ledningen i Campus Gotlands utveckling. Såväl 
rektors som prorektors och vicerektorernas närvaro i dessa diskussioner har 
varit mycket värdefulla.

Inför det första mötet hade jag och Therese Iveby Gardell förberett oss 
noggrant. Men vi var också litet nervösa. Vi ville inte framstå som gnälliga 
eller missbelåtna men vi hade dock kunnat konstatera att utvecklingen för 
verksamheten på Gotland inte gick enligt planen. Det uppsatta målet om 
1 500 helårsstudenter på campus kändes avlägset. Omställningen från dis-
tanskurser till campuskurser gick långsamt. Det var svårt att samordna de 
olika fakulteternas initiativ så att de sammantaget rörde sig mot de mål som 
hade satts upp. Vi fick ingen kraft i utvecklingen. Vi tog myrsteg och det 
oroade oss. Vi ville framställa denna fråga tydligt så att ledningen verkligen 
fick möjlighet att tänka till kring nya strategier.

Nu i efterhand framstår detta möte som ett av de allra viktigaste  Campus 
Gotland-mötena som vi har haft under Eva Åkessons rektorat. Än en gång 
visade hon nämligen prov på handlingskraft och beslutsamhet. Vid sittande 
bord – efter att först ha fällt den numera smått klassiska repliken ”ingen-
ting går fortare för att man sitter på sitt arsel och väntar” – beslöt hon att 
tidigare lägga den utvärdering av samgåendet som var bestämd att genom-
föras först i slutet av 2016. Hon ville att en extern utvärderare skulle analy-
sera situationen och komma med rekommendationer kring vad universitetet 
behövde göra för att kunna nå de uppsatta målen.

Under våren 2015 anlitade universitetet Lars Haikola och Lars Burstedt 
för att genomföra utvärderingen och de lämnade en rapport i slutet av året 
som blev startskottet på ett slags nystart av utvecklingsarbetet. Jag skall 
inte här gå in på några detaljer, men bland annat ledde det till att vi fick 



190

OLLE JANSSON

en tydlig ordning för omställningen från distanskurser till campuskurser. 
Rektor beslöt om en enkel och tydlig modell – för varje krona som fa-
kulteterna omfördelade från distans till campus tillförde rektor en krona. 
Det fick till sin följd att Campus Gotland fick sammanlagt cirka tio nya 
program på kandidat-, magister- och mastersnivå. Det beslöts också om 
nya öronmärkta forskningsmedel för Campus Gotland. Dessa två (men 
även andra) beslut blev en injektion som skapade kraft i utvecklingsarbetet. 
Januarimötena, som numera är en tradition, har blivit ett ovärderligt inslag 
i samarbetet mellan medarbetarna på Campus Gotland och universitetets 
ledning.

September 2014
För första gången arrangerade vi nu en stor välkomstmottagning för alla 
nya studenter i S:t Nicolai ruin. Först samlades alla studenter  utanför Rindi- 
borgen (kårhuset) för att sedan tåga i en mäktig parad genom  Visby inner-
stad fram till S:t Nicolai. Cirka femhundra nya och förväntansfulla stu-
denter fyllde Visbys gator och gränder. Längst fram i täten av paraden red 
”kunskapens riddare” från det gotländska riddarsällskapet  Tornamentum. 
Eva Åkesson, som alltid har satt en ära i att kunna delta vid  Campus 
 Gotlands terminsstarter, gick i paraden. Hon sneglade på riddaren och 
sade: ”Nästa år skall jag också rida.” Och så blev det. Från 2015 och framåt 
har Eva Åkesson och kunskapens riddare tillsammans och till häst lett stu-
denternas parad genom Visby. En röd mantel finns numera hängandes på 
Campus Gotland och den är märkt med ”rektors”.

Bergmangårdarna
Redan tidigt i samgåendeprocessen väcktes frågan om möjligheten till ett 
samarbete mellan Uppsala universitet och Stiftelsen Bergmangårdarna på 
Fårö. Stiftelsen förvaltar Ingmar Bergmans efterlämnade fastigheter med 
huset på Hammars som kronjuvel. Sedan 2014 har universitetet ett avtal 
med stiftelsen, vilket möjliggör för forskare att tillbringa tid i en av fast-
igheterna, nämligen flygeln på Dämba alldeles intill Bergmans biograf. 
Avtalet har därtill gjort det möjligt att arrangera mängder av olika besök 
på Hammars, till exempel i samband med att universitetets konsistorium 
har sammanträtt på Campus Gotland. Vi har alltid blivit väl mottagna av 
Kerstin Kalström, föreståndare för Bergmangårdarna. Hon och rektor har 
träffats många gånger och jag har kunnat konstatera att det har uppstått 
en fin personkemi dem emellan. Under nio år som rektor får du många 
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nya bekantskaper. Jag tror att Kerstin Kalström är en bekantskap som Eva 
 Åkesson kommer att minnas med glädje och värme. Förmodligen är det 
inte med fullt samma glädje och värme som Bille August kommer att min-
nas mig och rektor, eftersom vi, vid ett av besöken på Bergmangårdarna, 
råkade vandra rätt in i trädgården på Dämba där han i stilla ro satt och åt 
frukost. Han blängde mycket surt på oss.

Mingel på Almedalsveckan
Tisdagskvällen under Almedalsveckan har blivit en alldeles särskilt fin tra-
dition. Den 1 juli 2013, som var just en tisdag, höll vi en invigning som inte 
skämdes för sig, Hundratals inbjudna samlades på gården bakom Joda för 
en riktigt slagkraftig fest och vi etablerade redan då det särskilda känne-
tecken som har kommit att få universitetets årliga tisdagsmingel att sticka ut 
från andra mingel under Almedalsveckan: Vi dansar – och vi dansar rejält. 
De första åren inleddes oftast dansen av rektor, rektorsråd och prorektor. 
Numera behöver inga sådana initiativ tas. I stället hinner bandet ”Snöröj” 
knappt slå an de första ackorden förrän dansgolvet fylls. Jag minns särskilt 
minglet 2019. Regnet låg i luften. Tidigare år hade vi alltid haft tur med 
vädret. Festen hålls ju utomhus så det är litet av en risk. Himlen var mörk 
och vi hade laddat upp med extra parasoll. Röda mattan var utrullad. Rek-
tor, prorektor, vicerektorer, universitetsdirektör och rektorsråd hälsade alla 
gäster välkomna med handskakning. Fortfarande var det uppehållsväder. 
Rektor höll ett välkomsttal. Bufféborden intogs. Sedan öppnade sig himlen. 
Gästerna trängde ihop sig under parasoll och partytält på ett sätt som skulle 
ha varit smått kriminellt i dessa coronatider. Sedan började bandet att spela 
och gästerna började dansa. Det blev trångt under partytältets tak att de 
dansande gästerna allt som oftast trängdes ut från takbeskyddet. Alla var 
till slut dyngsura, vi trotsade regnet genom att dansa i det. Minst trehundra 
gäster var mycket glada och mycket blöta. Kvällens absoluta höjdpunkt kom 
då rektor etablerade ”stage-diving” som en alldeles ny tradition bland alla 
dem som tillkommit sedan 1477.

Januari 2012
Den 11 december 2011 hade rektorerna för Uppsala universitet och Hög-
skolan på Gotland, Anders Hallberg och Jörgen Tholin, undertecknat en 
avsiktsförklaring om ett samgående och den innehöll följande vision: ”Det 
övergripande syftet är att skapa en unik profilering inom Uppsala universi-
tet och en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig akademisk verksam-
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het på Gotland, för att därigenom bidra till utvecklingen av Sverige som 
kunskaps nation”. Avsiktsförklaringen var resultatet av en gedigen process 
på högskolan. Utredningar, diskussioner, och olika arbetsgrupper hade un-
der ett drygt år belyst för- och nackdelar med att överge statusen som själv-
ständigt lärosäte för att i stället inkorporeras i ett annat befintligt sådant. 
Även om måhända inte alla medarbetare på Gotland vurmade för en sådan 
utveckling hade alla fått göra sina röster hörda under processen. Högskolan 
stod fast i sitt beslut om att vilja gå samman med Uppsala universitet och 
avsikten var att ett formellt beslut om ett samgående skulle fattas under 
våren 2012. Vi på Gotland trodde nog att det bara var en formsak, även om 
universitetet skulle få en ny rektor precis under dessa dagar. 

Den 1 januari 2012 tillträdde Eva Åkesson som rektor för Uppsala uni-
versitet och vi fick snabbt lära oss att hon var en noggrann person som 
ville ha gedigna underlag för sina beslut. Samgåendet blev således ingen 

Studenter i sommargrönskan vid Uppsala universitet – Campus Gotland.
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formsak. Jag minns att Jörgen Tholin såg litet orolig ut efter att ha haft 
ett  första möte med rektor gällande frågan om ett samgående. Hon gjorde 
”halv halt” och beslöt att en risk- och konsekvensanalys skulle genomföras 
för att frambringa kompletterande underlag. Hon ställde frågor till univer-
sitetets institutioner och fakulteter. Vi på Gotland satt på helspänn och var 
allt litet nervösa inför vad den nya rektorn skulle komma fram till. Efter 
noggrant övervägande meddelade emellertid Eva Åkesson att hon ville gå 
vidare i processen med att skapa Uppsala universitet – Campus Gotland. Vi 
kunde andas ut.

Våren 2020
I början av 2020 samlades som vanligt universitetets ledningsgrupp på 
Campus Gotland. Jag presenterade ”siffrorna” för 2019 samt prognoser för 
framtiden. Det var en presentation som skilde sig markant från den jag 
tidigare beskrev att jag och Therese Iveby Gardell hade svarat för 2015. Vid 
ingången av 2020 kunde vi konstatera att samgåendet hade blivit mycket 
framgångsrikt. Några siffror belyser detta:

• Från 2012 till 2019 har vi ökat antalet helårsstudenter på campus 
från cirka 750 till 1 250. Målet om 1 500 helårsstudenter på campus 
är beräknat att uppnås 2021.

• Från 2012 till 2019 har universitetet fördubblat det öronmärkta forsk-
ningsanslaget från cirka tjugo till omkring fyrtio miljoner kronor.

• Från 2012 till 2019 har vi ökat andelen disputerade lärare från cirka 
femtio till sextiofem procent.

• Från 2012 till 2019 har vi ökat antalet internationella studenter från 
cirka femtio till tvåhundrafemtio.

• Vi har startat ett femtontal nya utbildningsprogram, av vilka några 
tillhör Uppsala universitets första internationella kandidatprogram.

• Vi har utvecklat ett nära och givande samarbete med Region Got-
land som har stadfästs i ett strategiskt partnerskapsavtal.

Förvisso finns ännu mycket kvar att utveckla på Campus Gotland. Samti-
digt får detta inte hindra oss från att känna glädje över allt som hittills har 
åstadkommits. Eva Åkesson har all anledning av att känna stolthet över 
den utveckling som skett på Gotland under hennes ledarskap. Rektor har 
därtill utvecklat en i mina ögon fin relation till medarbetarna på Campus 
Gotland genom sin kontinuerliga närvaro på ön. Personalmöten, julfester, 
Almedalsveckan, konferenser och andra mer vardagliga arrangemang har 
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hon bevistat och det har gjort ett starkt intryck. ”Jag kommer att sakna 
henne” är en replik som jag har hört yttras många gånger under våren 2020.

För egen del är jag djupt tacksam över att ha fått arbeta i nära samarbete 
med Eva Åkesson. Hon har en chosefri direkthet i sin personlighet och i sitt 
ledarskap, som har tilltalat mig. Hon vill få saker gjorda och hon har aldrig 
flytt sitt ansvar. Sådant gör intryck och sådant ger resultat.
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Lika villkors-arbetet 
vid Uppsala universitet

Av Cecilia Wejryd

I Uppsala universitets Mål och strategier utgör ”lika villkor och jämställd-
het” ett av tre teman som skall genomsyra all verksamhet. Den mångfald 
som kommer av ett fungerande lika villkors-arbete driver kvalitet och är en 
rättighetsfråga. Var och en som kommer i kontakt med universitetet skall 
ha lika rättigheter och möjligheter. Forsknings- och studiekulturen skall 
kännetecknas av öppenhet och respekt. Alla verksamma, oavsett kön eller 
bakgrund, skall kunna delta i och bidra till universitetets verksamhet. För 
att uppnå och upprätthålla detta krävs systematiskt arbete, breddad rekryte-
ring, öppenhet, respekt, opartiskhet och transparenta beslutsprocesser.

Lika villkors-arbetet har under Eva Åkessons rektorat i allt högre grad 
integrerats i den ordinarie verksamheten. Arbetet styrs inte längre genom 
separata program och planer utan är del av den ordinarie verksamhetspla-
neringen. Anpassningen till Charter and Code har bidragit till den föränd-
ringen. Arbetet står således på stabil grund. Det utgår från regeringsfor-
mens tolfte kapitel femte paragraf, det vill säga att endast förtjänst och 
skicklighet skall ha betydelse vid anställning. Det konkreta arbetet byg-
ger på diskrimineringslagen, högskolelagen och en rad förordningstexter. 
Diskrimineringslagens syfte är ”att motverka diskriminering och på andra 
sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt-
ning, funktionalitet, sexuell läggning eller ålder”. Vid Uppsala universitet 
råder nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling. 

Lika villkors-arbetet inom Uppsala universitet sker huvudsakligen 
inom institutioner och avdelningar under ledning av prefekter och chefer. 
Dessa har ett särskilt ansvar men det finns också ett medarbetar- och stu-
dentansvar för arbetsmiljö och institutionskultur. Prefekten eller chefen 
har två typer av stöd, dels förvaltningens, dels lika villkors-ombudsorga-
nisationens.
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Förvaltningsstödet personifieras lokalt av HR-generalister och centralt 
av HR-avdelningen, Studentavdelningen och Juridiska avdelningen. Sär-
skilda specialister på området rustar sina kolleger, tillhandahåller expert-
kompetens och bistår med bland annat kompetenshöjande kurser, stöd i att 
hantera individärenden och samordnar stödet till studenter. 

Vid sidan av förvaltningsstödet finns en väl utbyggd organisationsstruk-
tur för lika villkors-ombud och lika villkors-grupper. På varje enhet finns 
ett ombud. Kommittéer och grupper för dessa frågor finns på enheter, insti-
tutioner, fakulteter och vetenskapsområden. På universitetsgemensam nivå 
finns sedan lika villkors-rådet. Det innebär således att chefer på alla nivåer 
därmed har ett stöd i frågan på samma nivå.

Lika villkors-rådet på universitetsgemensam nivå har en rad uppgifter. 
Det skall följa vad som sker inom området, både nationellt och internatio-
nellt, och utveckla det övergripande arbetet. I uppdraget ingår att bidra till 
ökat utbyte av kunskaper och erfarenheter inom universitetet, ansvara för 
att ta fram förslag till och uppföljning av universitetets lika villkors-arbete 
och bistå i implementering av nya uppdrag. Under de senaste åren har rådet 
också fått det övergripande ansvaret för uppföljning av arbetet med jäm-
ställdhetsintegrering.

Rådets ledamöter är utsedda av vetenskapsområdena, universitetsförvalt-
ningen, universitetsbiblioteket, studentkårerna och de arbetstagarorganisa-
tioner som universitetet har avtal med. Rektorsrådet är ordförande. Rådet 
sammanträder tre gånger per termin.

Styrdokument för universitetets arbete
Lika villkors-arbetet har tidigare reglerats genom program och handlings-
planer. Från 2020 har universitetet integrerat programmet i universitetets 
Mål och strategier, året därpå fasas handlingsplanen ut och det främjande 
och förbyggande arbetet blir integrerat i den ordinarie verksamhets-
planeringen. Diskrimineringslagen har släppt kravet på handlingsplaner 
och efterfrågar i stället ett förändrat arbetssätt och att arbetet med aktiva 
åtgärder skall omfatta alla diskrimineringsgrunderna. 

Uppsala universitet uppfyller de krav som finns på en separat handlings-
plan för breddad rekrytering. Den styr och håller samman universitetets 
insatser mot snedrekryteringen till utbildningarna. Universitetet har även 
en plan för jämställdhetsintegrering.

I regleringsbrevet 2016 meddelade regeringen att universitet och högsko-
lor skulle utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i ett särskilt upp-
drag för perioden 2016–19. Rektorsrådet Anna T. Höglund ledde arbetet 
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med att ta fram universitetets plan för jämställdhetsintegrering. En bärande 
tanke var att transparenta besluts- och kommunikationsprocesser minskar 
risken för ojämställdhet. Planen pekar ut fem insatsområden: Den första 
gäller att höja chefernas kompetens om jämställdhetsfrågor för att ett jäm-
ställdhetsperspektiv skall finnas med i allt beslutsfattande. Den huvudsak-
liga vägen för att uppnå målet är den nya obligatoriska prefektkursen där 
jämställdhet utgör ett alltmer integrerat perspektiv. Jämställdhetsintegre-
ring har också varit ett återkommande tema vid rektors dekandagar. 

Den andra insatsen består i att utbildningarnas innehåll och genom-
förande genomlyses, varigenom jämställda strukturer, arbetsformer, exem-
pel, bilder med mera bidrar till att alla studenter kan ta del av och genomföra 
den utbildning de valt. Ett verktyg är de obligatoriska högskolepedagogiska 
utbildningarna, vilka arbetar med att göra lärare och handledare införståd-
da med behovet av genusmedvetenhet och normkritik. En annan åtgärd 
som bör nämnas är att vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap 
har vidtagit åtgärder för att öka jämställdheten i program där det råder sned 
könsfördelning. 

Ett tredje område är jämställdhetsintegrering av de universitetsgemen-
samma strategiska styrdokumenten. Lika villkors-rådet är remissinstans 
för alla sådana gemensamma strategiska dokument. Det är dock viktigt att 
jämställdhetsintegreringen är med från början och inte utförs när doku-
menten nästan är färdiga Med fördel kan även områdes-, fakultets- och 
institutionsgemensamma strategiska styrdokument jämställdhetsintegreras 
med stöd av lika villkors-grupper på respektive nivå.

Det fjärde området gäller rekrytering och kompetensförsörjning. Ett 
jämställdhetsperspektiv skall genomsyra rutiner, bedömnings- och besluts-
processer som ligger till grund för rekrytering och kompetensförsörjning. 
Kontinuerlig utbildning av alla medlemmar i rekryteringskommittéer och 
andra med inflytande över rekryteringar och kompetensförsörjningsfrå-
gor är en viktig del i detta. För att öka riskmedvetandet har samordnaren 
för jämställdhetsintegrering lett utbildningar om de fallgropar som finns i 
olika steg av rekryteringsprocessen, samt hur vi kan arbeta för att undvika 
dessa. HR-avdelningen har genomfört en analys av utlysningstexter för 
tjänster vid universitetet under en månad våren 2019. Observationer av de 
organ som bereder forsknings-, utbildnings- och samverkansärenden inför 
beslut i områdesnämnden/fakultetsnämnden är en metod, vilken används 
särskilt inom vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap. Den som 
observerat samtalet deltar sedan i en diskussion i gruppen kring hur mö-
teskulturen kan förbättras, betraktat ur ett lika villkors- och kvalitetsper-
spektiv.
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Det femte området är att säkerställa att universitetets interna resurs-
fördelning enbart sker utifrån sakliga skäl. Även i detta insatsområde är 
mötes observationer en viktig metod. Planeringsavdelningen har tagit fram 
en indikator som visar könsfördelningen i fråga om interna forskningsme-
del. Indikatorn visar ett mått på graden av jämställdhet i resursfördelning 
inom respektive organisationsenhet och gör det möjligt att jämföra föränd-
ringar över tid.

År 2018 tillsatte rektor en referensgrupp för jämställdhetsintegrering, 
vilken var verksam till 2019 års slut. Planen är att en sådan grupp även skall 
komma till stånd inför nästa period. I skrivande stund pågår därtill arbe-
tet med att följa upp planen för jämställdhetsintegrering 2017–19 och att ta 
fram en ny plan för perioden 2020–22. 

Skärpt lagstiftning och aktiva åtgärder
År 2017 skärptes diskrimineringslagen. Ändringarna innebär att det krävs 
dokumenterade och aktiva åtgärder i relation till var och en av de sju skyd-
dade diskrimineringsgrunderna. Det fortlöpande arbetet består i undersök-
ning av risker och hinder, analys av orsaker till upptäckta risker och hinder, 
vidtagande av förebyggande och främjande åtgärder och uppföljning och 
utvärdering. 

Som arbetsgivare skall universitetet regelbundet göra de fyra stegen i 
processen för alla de sju diskrimineringsgrunderna i förhållande till ar-
betsförhållanden, löner och anställningsvillkor, rekrytering och befordran, 
kompetensutveckling samt möjligheten att förena arbetet med föräldraskap. 
Den årliga lönekartläggningen är en del i detta. 

Såsom utbildningsgivare skall universitetets aktiva åtgärder omfatta fyr-
stegsprocessen inom diskrimineringsgrunderna i områdena antagning och 
rekryteringsförfarande, undervisning och organisering av utbildning, exa-
minationer och bedömning, studiemiljön samt möjlighet att förena studier 
med föräldraskap.

HR-avdelningen bistår institutioner och enheter i omstrukturering av 
sitt lika villkors-arbete. Förändringen av lagen har lett till en viss förskjut-
ning av initiativet i arbetet, vilket numera i högre grad än tidigare vilar hos 
chefer och prefekter. 

Lika villkors-dagen är ett av de sammanhang där arbetet blir synligt på 
universitetets hemsida. Rådet har under många år anordnat en sådan dag på 
svenska. Från och med 2018 har universitetet två årliga lika villkors-dagar, 
en på svenska på våren och en på engelska på hösten. Det är ett uttryck för 
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att frågan om språk är central för lika villkors-arbetet även om språk inte är 
en diskrimineringsgrund.

Rådet har strävat efter att dels täcka olika delar av diskrimineringslagen 
vid lika villkors-dagarna, dels ta upp för tillfället aktuella frågor. Teman 
som behandlats under de senaste åren är osynlig(gjorda) funktionsvaria-
tioner, jämställdhetsintegrering och maskulinitetsforskning, #metoo, lika 
villkors-arbetet vid Uppsala universitet, HBTQ samt breddad rekrytering 
och breddat deltagande.

Hösten 2015 anordnade Uppsala universitet den nationella lika villkors-
konferensen. 

Eva Åkesson har som rektor varit djupt engagerad i arbetet för jämställdhet och lika villkor.
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Under Eva Åkessons tid som rektor har i tur och ordning professor 
 Marianne Carlsson, docent Anna T. Höglund och professor Cecilia  Wejryd 
haft uppdraget att vara rektorsråd för lika villkor. Inför arbetet med denna 
uppsats har jag fått inspel från mina företrädare samt från lika villkors- 
specialisterna. Alla vill vi betona att vi har känt starkt stöd från rektor i 
arbetet.

Rektor Eva Åkesson har under sitt rektorat drivit frågor om ordning 
och reda, tydliga processer och strukturerade beslutsgångar. Hon har även 
strävat efter att i ledningsgruppen skapa en kultur där det är självklart att 
säga ifrån vid olika behandling, diskriminering eller när härskartekniker 
tillämpas.

Rektor har därtill personligen tagit initiativ i arbetet för jämställdhet, 
till exempel att stötta gruppen kvinnor som är eller är på väg att bli profes-
sor. Åren 2012 och 2015 tog rektor initiativ till särskilda möten för kvinnor 
som är professorer vid Uppsala universitet. Det första leddes av rektorsrådet 
Marianne Carlsson och det andra av hennes efterträdare Anna T. Höglund. 
Vidare har rektor arbetat aktivt för att fakulteterna inte skall ha enkönade 
sökfält till professurer. I en särskild satsning på gästprofessorer har rektor 
förenat strävan efter ökad internationalisering med jämställdhetsarbetet. 
Kostnaden för gästprofessorer som är kvinnor täcks helt av centrala me-
del. Vidare har rektor bett om förslag på processer för att få mer jämställda 
nomineringar, inte minst till prestigefyllda och ekonomiskt tunga interna 
och externa uppdrag och forskningsmöjligheter. Förslaget har tillämpats 
framgångsrikt. 

Rektor har vidare lyft frågor om de nationella minoriteterna. Redan 2013 
tillsatte hon en arbetsgrupp, kopplad till rådet för lika villkor och med rek-
torsrådet Marianne Carlsson som ordförande. Arbetsgruppen hade fokus 
på främjande åtgärder och ökad synlighet för de nationella minoriteterna. 

Hösten 2017 blev #metoo det gängse begreppet för att tala om vad kvin-
nor utsatts och utsätts för i form av sexuella trakasserier. Kvinnor trädde 
fram och berättelser delades. Medvetenheten om sexuella trakasserier och 
genusbaserad utsatthet steg. I november 2017 arrangerade lika villkors-rådet 
tillsammans med HR-avdelningen en välbesökt föreläsning om sexuella 
trakasserier och härskartekniker.

Vid Uppsala universitet råder nolltolerans mot trakasserier, likväl före-
kommer sådant. Arbetet mot sexuella trakasserier riktar in sig på förebyg-
gande åtgärder, rutiner för att hantera anmälningar och strukturerat stöd 
till prefekter och chefer.

Universitetet deltar i ett samverkans- och forskningsprogram om sexu ella 
trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin initierat av  Karolinska 
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Institutet, Kungl. Tekniska högskolan och Malmö universitet. Programmet 
syftar till att skapa förutsättningar för ett forskningsbaserat förändrings-
arbete som skall leda till en arbets- och studiemiljö som är fri från diskri-
minering, trakasserier och kränkningar.

För att stödja olika initiativ inom området utlyser rådet årligen särskilda 
medel. Projekten skall vara insatser eller granskningar som gäller en eller 
flera av diskrimineringsgrunderna eller de nationella minoriteterna. Vissa 
diskrimineringsgrunder förekommer mer frekvent än andra. Juridiskt kön 
är vanligast medan åldersdiskriminering inte har varit i fokus i särskilt 
många ansökningar.

För att stimulera jämställdhetsintegreringen vid Uppsala universitet har 
rektor under 2018, 2019 och 2020 avsatt medel för att uppmuntra och sti-
mulera till ett verksamhetsnära arbete med jämställdhetsintegrering. Syf-
tet är tredelat. För det första skall projekten hjälpa institutioner, fakulteter, 
avdelningar eller enheter att komma igång med jämställdhetsintegrering-
en. För det andra skall de bidra till att ta fram och utvärdera metoder för 
jämställdhetsintegrering som kan appliceras universitetsövergripande och 
bygga kompetens inom dessa metoder. För det tredje skall de tjäna som 
inspiration och underlag för universitetets fortsatta arbete med jämställd-
hetsintegrering. De första projekten är nu avslutade. De har givit viktiga 
resultat som genom välfungerande informationsspridning kommer verk-
samheten till godo. 

Arbetet för lika villkor kräver uthållighet och tydlighet, vilket rektor 
Eva Åkesson har visat i ord och handling. Uppsala universitets lika villkors-
ombudsorganisation med lika villkors-grupper på enhets-, fakultets- och 
områdesnivå gör att kompetens från universitetets olika delar kommer hel-
heten tillgodo. I övergången från separat planstyrt lika villkors-arbete till 
integrering i ordinarie lednings- och planeringsstruktur är det viktigt att 
finna balansen mellan kontinuitet och förändring för att hålla en fortsatt 
hög kompetens.
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Att värna forskningens integritet 
i en osäker tid
Av Stefan Eriksson

Att universitetet alltid står mitt i samhällsutvecklingen är en av många min-
nesvärda iakttagelser som rektor Eva Åkesson har gjort. Under de senas-
te åren har forskningsetiken hamnat i fokus på ett närmast chockerande 
sätt. En numera ökänd kirurg vid Karolinska Institutet har stått i debat-
tens centrum och unga studenters fusk på högskoleprovet kan tjäna som 
ett exempel på framväxten av en ”fuskets industri”, vilken har brett ut sig 
på den vetenskapliga trovärdighetens bekostnad. Det är lätt att bli förfärad 
när citeringskarteller avslöjas av noggranna läsare, när mindre nogräknade 
tidskrifter publicerar artiklar utan att ha granskat dem, eller när forskare 
erbjuds pengar för att inkludera vissa referenser i artiklar som står inför 
publicering. Även vid Uppsala universitet har ett ökat antal anmälningar 
om oredlighet behövt hanteras. 

I detta läge har flera lagar skärpts gällande etikprövning och god forsk-
ningssed, vilket är välkommet. Internationellt har en europeisk kod för 
forskningens integritet utarbetats och nyligen utarbetades svenska riktlinjer 
för forskningsprojekt utförda av internationella konsortier, detta för att bara 
nämna några exempel på hur detta fält är statt i ständig utveckling. Under 
Eva Åkessons ledning har Uppsala universitet utvecklat arbetet med dessa 
frågor i enlighet med de nya Mål och strategier, vilka tydligt understryker att 
verksamheten skall bedrivas på så sätt att vetenskapens ”trovärdighet och 
god forskningssed värnas”. 

År 2018 blev författaren till denna artikel tillfrågad om att bli univer-
sitetets första rektorsråd för god forskningssed. Ett strategiskt arbete med 
dessa frågor var förstås inget helt nytt; det hade pågått på olika nivåer under 
många år. Samtidigt var initiativet för att säkerställa att forskningen följde 
god sed väsentligt av flera skäl. Vetenskapens trovärdighet har redan nämnts 
flera gånger – och otvivelaktigt är det så att förtroendet för forskare snabbt 
kan raseras när avvikelser uppmärksammas eller falska resultat sprids bland 
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allmänheten. Forskare har bara ett legitimt maktmedel och det är kunskap. 
Varthän skall människor vända sig när de tvekar om riktigheten i ett mot-
taget budskap, om inte till vetenskapen? 

Forskare har exempelvis visat att vaccinationsmotståndet i världen 
kommer att vara större än stödet för vaccinationer någon gång mellan 2030 
och 2035, en utveckling som i pandemins tidevarv kan bli förödande. Det 
är viktigt att känna till detta men också att göra något åt denna utveck-
ling. Det tillhör vår kärnverksamhet att bemöta torgförda grundlösa före-
ställningar med kunskap, vilken allt som oftast vilar på forskningens rön. 
 Således är god forskningssed också en kvalitetsfråga – god forskning står 
som garant för att den kunskap vi vill bidra med håller god kvalitet.

Betydelsen av att öppet diskutera etiska aspekter såsom fusk såväl inom forskning som i samband med prov och 
tentamina har blivit allt större vid samtidens universitet. Uppsala utgör inget undantag.
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Arbetet för att skapa en god forskningskultur där kvalitet premieras vilar 
på oss alla. En av Eva Åkessons viktigaste insikter är att detta arbete handlar 
om att dagligen främja en intern kultur där det finns ett levande samtal om 
forskningsetiska frågor. Vetenskapliga kontroverser skall där kunna disku-
teras fritt och kunskapsanspråk prövas. Därför har en kanske inte så synlig 
uppgift i det strategiska arbetet varit att föra samman alla dem som i olika 
avseenden arbetar med forskningsetiska frågor för att de tillsammans skall 
kunna verka för en god forskningskultur. Ett synligt uttryck har detta fått i 
det återkommande seminariet för god forskningssed vid Uppsala universitet, 
vilket planeras av representanter för universitetsbiblioteket, förvaltningen, 
studentkårerna och forskningsverksamheten. Vid det allra första seminariet 
i oktober 2018 välkomnades professor John Ioannidis från  Stanford Univer-
sity, vilken före läste över ämnet ”Prolific Science,  Prolific  Authors,  Prolific 
Data and Statistics. How About Good Research  Practices?”  Seminariet 
blev mycket välbesökt. Alla intresserade kunde inte beredas plats, men ef-
tersom alla föreläsningar i seminarieserien finns inspelade kan de ses när 
som helst. De är tillgängliga på universitetets nya sida i Medarbetarportalen 
som informerar om god forskningssed och forskningsetik. Där finns även 
kontaktuppgifter till dem som på olika sätt kan hjälpa till med frågor kring 
forskningens etik, liksom information om riktlinjer och lagar som vägleder 
forskare rörande de tillstånd som kan behövas och var de söks, samt en ge-
digen samling av verktyg att använda. 

Att utveckla utbildningar i forskningsetik är en viktig åtgärd både för att 
sprida kunskap om forskningsetiska aspekter på forskning men också för att 
främja en kultur vari dessa kan ha en självklar plats i samtal och reflexion. 
Med rektors stöd har ett projekt initierats som syftar till att inventera vilka 
kurser inom forskningsetik som ges vid universitetet och att utifrån kart-
läggningen utveckla moduler som syftar till att möjliggöra ett brett kursut-
bud riktat till doktorander, studenter, handledare, chefer och administrativ 
personal. Att det skapas möjligheter till att fördjupa sina kunskaper om 
forskningsetik är viktigt för att den enskilde medarbetaren skall förstå det 
ansvar som vilar på den egna personen samt känna trygghet i att ha de kun-
skaper som behövs för att ta detta ansvar. Ett problem inom forskningseti-
ken är nämligen det allt snårigare regulatoriska landskapet, vilket riskerar 
att resultera i en systematisk hjälplöshet hos den enskilda medarbetaren som 
finner det allt besvärligare att finna rätt väg. Universitetet vill därför erbjuda 
flexibla lösningar och är lyhört för de skilda verksamheternas behov, med 
möjlighet att disciplin- och målgruppsanpassa kurser. 

Vad ligger då framför oss? I närtid arbetar vi med ett förslag till organi-
sation för att stärka arbetet med god forskningssed och forskningsetik vid 
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vårt lärosäte. I samtal med ansvariga för forskning och forskningsutbild-
ning har det framkommit att det finns ett behov av råd och stöd i sådana 
frågor, men att det ofta saknas tydliga rutiner för vem som ger detta när 
svåra frågeställningar eller konflikter kring forskningens etik uppkommer. 
Därför ligger det nu ett förslag om att vetenskapsområdena skall utse en 
eller flera forskningsetiska förtroendepersoner med uppgiften att ge medar-
betare och prefekter råd och stöd i frågor som rör forskningsetik och god 
forskningssed. För att dessa förtroendepersoner skall ha erforderligt stöd 
och säkerställa en personoberoende kompetens över tid, skall de utsedda 
tillsammans bilda ett forskningsetiskt råd vilket skall stödja de enskilda 
förtroendepersonerna, utgöra en plats för erfarenhets- och kunskapsutbyte 
samt sprida information om, och främja kunskap i, forskningsetik och god 
sed. 

På litet längre sikt kan vi förvänta oss att den ökade internationalise-
ringen – som säkerligen tar ny fart när coronasituationen är över – kommer 
att leda till internationell harmonisering av regelverk och ökat samarbete 
kring evidensbaserade interventioner för att främja god sed. Vi kan utgå 
ifrån att det kommer att utvecklas allt fler AI-verktyg för att upptäcka för-
sök att manipulera data och resultat. De allt mer förslagna verktyg som an-
vänds för att fuska på högskoleprovet har föranlett en utveckling där stör-
sändare och annat används för att avslöja fusket. På motsvarande sätt har en 
mängd tekniska hjälpmedel utvecklats för att avslöja tveksam forskning. Jag 
har ofta berättat om den australiensiska cancerforskaren Jennifer Byrne som 
blev tveksam inför en mängd artiklar om en gen som förknippas med bröst-
cancer och barnleukemi. Dessa artiklar var djupt problematiska, eftersom 
de beskrev genens funktion på ett felaktigt sätt och, genom att de under-
stödde varandra, gav andra forskare en skev bild av kunskapsläget. Djupt 
beklämd över hur många artiklar som blev berörda av problemet bestämde 
hon sig för att göra något åt saken. Hon utvecklade en mjukvara som tog 
en beskriven DNA-sekvens ur en artikel, körde den mot en databas, och 
avgjorde på så sätt om den faktiskt uppförde sig som artikeln påstod. Detta 
är endast ett exempel bland många på hur AI fått en allt viktigare roll också 
för att värna forskningens integritet.

En sista fundering i detta sammanhang rör hur kommersialiseringen 
av forskning och vidhängande tjänster skall hanteras: Är det rimligt att 
vi först publicerar vår forskning i kommersiella kanaler för att sedan vara 
tvungna att betala dyra prenumerationsavgifter för tjänster som Jennifer 
Byrnes mjukvara för att vi skall ha möjlighet att avslöja eventuella avsteg 
från god forskningssed? I Byrnes fall publicerade hon berömvärt nog sin 
så kallade Seek & Blastn Tool fritt tillgänglig. Många andra arbetar ideellt 
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på detta vis men samtidigt växer det kommersiella utbudet av tjänster för 
forskningskontroll. Långt ifrån alla kommer i framtiden att ha resurser att 
ta del av dem, inte heller kommer de att vara immuna mot nya förslagna 
sätt att kringgå dem eller till och med använda dem för att dölja ljusskygga 
handlingar. 

Arbetet med god forskningssed kommer troligtvis alltid att återvända 
till frågeställningen om forskningens villkor och karaktär. I vilken grad är 
forskning något som kan kommersialiseras, ett individuellt projekt där vi 
marknadsför oss själva, en verksamhet som följer marknadens logik? Finns 
det i stället möjlighet att betrakta forskning som en kollektiv uppgift för 
mänskligheten, vilken vilar på en annan strävan, ett annat ethos? I denna 
fråga framträder måhända forskningsetikens djupaste uppgift. Arbetet med 

Arbetet för redlighet inom forskningen kan förväntas bli en viktig del av universitetens inter nationaliseringsprocess.
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god forskningssed kan aldrig vara ett treårigt projekt, det måste vara stän-
digt närvarande i undervisning, samtal och forskning. Ur detta perspektiv 
har det arbete som Eva Åkesson initierat riktat fokus på högst väsentliga 
frågor.
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Forskningsinfrastruktur – diskussion 
och prioriteringar

Av Kristina Edström

Ett universitets kärnverksamhet förutsätter tillgång till kvalificerad infra-
struktur för både forskning och utbildning. Det är vetenskapens behov 
som avgör vilka forskningsinfrastrukturer som finns och vilka som ska-
pas. Dessa behov förändras och utvecklas och det innebär att de ansatser 
till att samla sig runt gemensamma tillgångar som biobanker, instrument, 
e-infrastruktur, register och databaser och inte minst museer och forsk-
ningsbibliotek (för att nämna några) är nödvändiga för att hushålla med 
resurser och att ge respektive infrastruktur en hög nyttjandegrad och ett 
kvalificerat långsiktigt underhåll och, inte minst, förnyelse.

Intresset för och insikten om vikten av kvalificerad forskningsinfra-
struktur för alla universitetets områden har växt markant under Eva Åkes-
sons rektorsperiod. Det finns flera orsaker till detta. 

Som nation är Sverige engagerat i flera internationella och europeiska 
forskningsinfrastrukturer. Flera av dem är konventionsbundna och de me-
del som Sverige bidrar med är ofta kopplade till vår kronkurs. När kronan 
försvagas får Sverige bidra med ytterligare tillgångar, vilket tär på de me-
del som finns avsatta för de nationella infrastrukturerna och som i huvud-
sak finansieras av Vetenskapsrådet (VR) men där även privata stiftelser, till 
 exempel Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, bidrar med betydande insat-
ser. För att klara den ohållbara finansiella situation som därvid uppstått in-
förde  Vetenskapsrådet 2015 en ny ordning, vilken innebär att varje nationell 
infrastruktur som det finansierar, det vill säga den absoluta merparten utom 
 SciLifeLab, skall medfinansieras med minst lika mycket medel från de 
läro säten som deltar i den specifika infrastrukturen. MAX IV- laboratoriet 
är en så stor satsning att den utgör enda undantaget från denna modell. Den 
nya situationen har inneburit att lärosätena har blivit tvungna att samla sig 
gemensamt, dels för att få en överblick av de nationella forskningsinfra-
strukturer som finns, dels för att utröna hur dessa skall finansieras. Vidare 
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måste existerande och nya förslag ställas mot varandra, prioriteras och ofta 
omprioriteras. 

För att fungera som rådgivare till Vetenskapsrådets referensgrupp för 
infrastruktur (RFI) bildades en universitetens referensgrupp som går under 
benämningen URFI, vari ingår en representant för vart och ett av de tio 
största lärosätena, vilka står för nittio procent av nyttjandet, samt en re-
presentant för SUHF. Från starten var professorn och rektorsrådet Joseph 
Nordgren Uppsala universitets representant. Han efterträddes från 2017 av 
artikelförfattaren med samma titel. 

Internationellt ledande forskning fordrar avancerad forskningsinfrastruktur, vars finansiering erbjuder svåra 
utmaningar för många lärosäten.
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Urval för excellens
Den nya modell som Vetenskapsrådet har utvecklat utgår från cykliska 
perioder, där utlysningar sker vartannat år baserad på en guide som sam-
manställs efter att vetenskapssamhället har fått lämna in förslag via sina 
lärosätens rektorer. Inbjudan att lämna in förslag sker också vartannat år 
och de olika förslagen, avseende såväl befintlig som nya infrastrukturer, 
prioriteras sedan av URFI och Vetenskapsrådet parallellt och i dialog dem 
emellan. Vetenskapsrådet upprättar sedan en lista över dem som skall bevil-
jas medel, efter ett urval som främst är baserat på dess interna prioriteringar. 
Det tillhör snarare regel än undantag att resultatet väcker förvåning inom 
URFI-gruppen och att en ny diskussion därför startar om det är något av 
de förslag som Vetenskapsrådet för fram som universiteten skall vägra att 
finansiera. Eftersom det alltid är forskningen, forskarna och excellensen 
som är i centrum har detta egentligen aldrig skett. När sedan utlysningen 
är offentlig inleds en ny fas, där de konsortier som skall söka behöver stöd.

Dialogen som sker inom URFI har utvecklats från att prioritera förslag 
från forskarsamhället till att diskutera och få samsyn om ett antal svåra 
frågor. Under 2019 formaliserades därför URFI som en beredningsgrupp 
för huvudmannarådets rektorer och för att fortsätta dialogen med Veten-
skapsrådet. Därmed har URFI:s ställning stärkts och diskussionen bred-
dats. Frågor som styrning av infrastrukturer, insyn i hur dessa utvecklas när 
universiteten på ett annat sätt är med och finansierar verksamheter (inves-
teringar och utveckling), finansieringsfrågor som ”går det att kräva avgif-
ter från forskare och företag avseende viss del av finansieringen” och ”hur 
skall vi mäta ’in kind-insatser’ om det inte handlar om rena medelstillskott, 
hur skall vi formalisera vårt samarbete?” Formalisering har därtill gjort att 
URFI har fått en starkare roll när det gäller att formera arbetsgrupper för 
att kunna gå på djupet i frågor som rör forskningsinfrastruktur samt ta ett 
bredare grepp över hela forskningsinfrastrukturlandskapet genom att även 
behandla frågor som rör SciLifeLab och vilka tidigare inte har tagit plats i 
diskussionen med Vetenskapsrådet.

På hemmaplan finns dessutom ett råd för infrastruktur tillsatt med re-
presentanter från de tre vetenskapsområdena, överbibliotekarien, en student-
representant samt en representant från universitetsförvaltningen. Till rådet 
har därtill handläggare från forskningsstödsenheten och områdeskanslierna 
adjungerats. Rådets syfte är att ge stöd och inspiration till rektor men också 
till de olika verksamheterna inom universitetet som omfattas av dessa frågor.

En av de mest akuta och brännande frågorna som diskuteras, såväl inom 
Uppsala universitet som vid andra lärosäten, är e-infrastruktur. Denna 
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knäckfråga finns på agendan för URFI tillsammans med SUHF och även 
Vetenskapsrådet. Det är helt klart att digitaliseringsutvecklingen bidrar till 
skapandet av nya forskningsmöjligheter, men därav följer att många logis-
tiska frågor måste hanteras. Det kan röra sig om ägandeskap, öppenhet, se-
kretess, resurser för lagring och arkivering av forskningsdata med mera. På 
nationell nivå är styrningen och samordningen av e-infrastrukturinsatser 
oklar och landskapet beskrivs som både fragmenterat och samtidigt över-
lappande. Flera verksamheter finansieras i dag av Vetenskapsrådet, varför 
infrastrukturer såsom SNIC, SUNET, SND med flera behöver interagera, 
vilket numera sker i ökande grad. Det behövs vidare samordning och en 
nationell strategi, inte minst för att koordinera engagemang i internatio-
nella samarbeten. Ett inriktningsförslag för en sammanhållen organisering 
av Sveriges e-infrastrukturer har tagits fram av en gemensam arbetsgrupp 
mellan URFI och Vetenskapsrådet. Förslaget som utgör en grund för fort-
satt utredning innebär att en ny myndighet skall inrättas för att samla styr-
ningen för dessa insatser, vilka handlar om att tillhandahålla beräknings-
kapacitet, lagring för metadata samt lagring av data i register och databaser. 
För arkivering av färdigbehandlade data för publicering har varje enskilt 
lärosäte eget ansvar. Om en myndighet är den bästa konstruktionen för att 
hantera e-infrastruktur diskuteras och utreds just nu som en av punkterna i 
regeringens större utredning om organisation, styrning och finansiering av 
forskningsinfrastruktur. 

Nationell forskningsinfrastruktur kan vara ytterst resurskrävande, efter-
som den kan behöva kompletteras med både lokala och internationella in-
satser för att göra nytta. För att de internationella erbjudandena skall kunna 
utnyttjas och för att forskningen skall vara konkurrenskraftig nog att få del 
av resurserna behövs ofta förstudier på hemmaplan. 

Engagemang och kunskapsuppbyggnad
De flesta av de nationella infrastrukturerna skapas ur nationella nätverk 
av forskare inom ett område som identifierar ett gemensamt behov för att 
kunna svara på viktiga vetenskapliga frågeställningar. Detta flöde är viktigt 
lika väl som att det från politiskt håll klargörs att Sverige bör vara med 
på den internationella arenan och att nationella och internationella tan-
kar och satsningar görs för att i Sverige skapa forskningsnätverk där sådant 
kan saknas. Om nästan alla befintliga forskningsinfrastrukturer är resultat 
av forskarnas egna  engagemang är European Spallation Source (ESS) ett 
undantag där etableringen i Lund är följden av ett politiskt beslut och där 
den svenska aktiva forskargrupperingen inte var särskilt betydande. Olika 
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insatser görs nu att få den att växa och flera finansiärer har utlysningar av 
medel för att främja kunskapsuppbyggnad för att anläggningen också skall 
kunna användas av svenska forskare. Ett exempel är att Uppsala univer-
sitet, genom Eva Åkessons personliga stöd, fick möjlighet att ansvara för 
neutronspridningsforskarskolan SwedNess med en finansiering från Stra-
tegiska forskningsrådet (SSF) på 120 miljoner svenska kronor i den första 
fasen och därefter ytterligare hundra miljoner i den andra. 

Uppsala universitet tar ansvar för nio nationella forskningsinfrastruktu-
rer, varav SNIC är den största och mest komplexa. Universitetets forskare 
deltar dessutom i en betydande andel nationella forskningsinfrastrukturer, 
vilka har andra lärosäten som huvudmän men där ledningspersoner från 
universitetet, till forskningens fromma, deltar i beslutsprocesserna. Fors-
karna är mycket aktiva i vissa internationella infrastrukturer, exempelvis 
CERN, Icecube och ELIXIR. Uppsala universitet har således en tydlig och 
omfattande plats i Sveriges forskningsinfrastrukturlandskap. Några exem-
pel kan anföras, vilka fordrar åtskilligt engagemang från ledningarna för 
universitet av Uppsalas slag.

År 2010 togs det första spadtaget för uppförandet av MAX IV, syn-
krotronljuskällan i Lund. I utvecklandet av detta har forskare vid Uppsala 
universitet deltagit. MAX IV är nu i drift och Uppsala universitet bidrar 
fortsättningsvis aktivt med både medel och personinsatser. Verkstaden vid 
Ångströmlaboratoriet, som är en av Sveriges främsta i sitt slag, konstruerar 
delar till strålrör, till exempel av typerna veritas, hippie och species. Fors-
kare från universitetet har haft stort ansvar för utvecklingen. 

Science for Life Laboratory, SciLifeLab, är ett nationellt centrum för 
molekylär biovetenskap med inriktning på hälso- och miljöforskning, där 
Uppsala universitet är en av de fyra grundarna tillsammans med Karolinska 
Institutet, Kungl. Tekniska högskolan och Stockholms universitet. Verk-
samheten, som startade 2010, kombinerar den bästa tekniska kompetensen 
med fördjupade kunskaper om translationell medicin och molekylär bio-
vetenskap. Navet byggdes vid BMC som en nod i det nationella nätver-
ket och som medelpunkt för universitetets forskare. Utvärderingar av den 
 SciLife-stödda forskningen har visat att den håller högsta internationella 
kvalitet och har imponerande bredd genom att den involverar hela veten-
skapsområdet för medicin och farmaci och stora delar av vetenskapsområ-
det för teknik och natur vetenskap. 

De båda projekten, MAX IV och SciLifeLab, är till formatet gigantiska 
och befrämjar Uppsalaforskares utveckling inom många olika forsknings-
områden. De är så stora att det ännu inte krävs mer än marginell medfinan-
siering från universitetens sida.
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Nationell infrastruktur
I det följande skall några av de nationella infrastrukturer där Uppsala univer-
sitet ansvarar för koordinationen beskrivas, till exempel Swedish  National 
Infrastructure for Computing (SNIC), som är en av Sveriges största forsk-
ningsinfrastrukturer med fokus på beräkningsvetenskap. Uppsala universi-
tet tog 2011/12 över ansvaret för koordineringen från Vetenskapsrådet och 
arbetar, tillsammans med ytterligare nio universitet, med att utveckla verk-
samheten för att möta forskarnas behov. Kopplat till SNIC finns Uppsala 
Multidisciplinary Center for Advanced Computational  Science (UPPMAX), 
vilket utgör den lokala resursen för beräkningsvetenskap och datalagring 
vid universitetet. SNIC kan därtill erbjuda kompetens rörande hantering av 
känsliga data via SNIC-SENSE. Förutom Vetenskapsrådet och universite-
ten själva bidrar Wallenbergstiftelserna väsentligt, varför Sverige är väl rus-
tat för att ta del av utvecklingen, exempelvis av specialkunskap om känsliga 
data i SNIC-SENSE.

National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS) utgör en dist-
ribuerad nationell infrastruktur för bioinformation för livsvetenskaperna. 
Även här är Wallenbergstiftelsen en viktig bidragsgivare. NBIS ingår som 
plattform i SciLifeLab och tillhandahåller bioinformatikverktyg samt pro-
grammerar mjukvara för forskares behov. NBIS ger dessutom råd till fors-
kare runt om i landet rörande vilka bioinformatikverktyg som passar bäst 
för ett visst problem och hur de skall användas.

Ansvar för olika biobanker är kännetecknande för Uppsala universitet. 
En biobank innehåller en eller flera provsamlingar och består av biologiskt 
material som samlas in, registreras, förvaras och analyseras. Syftet för dessa 
är både att de skall hjälpa regionen att förbättra vården och att bereda fors-
kare möjlighet att få tillräckligt stora underlag för att kunna förstå olika 
sjukdomars (eller friska individers) biomarkörer i olika prover för att utveckla 
framtidens diagnoser, sjukdomsmotverkande metoder och läkemedel. Det 
krävs etiska tillstånd för att få använda biobanksmaterial för forskning. De 
data som universitet kan erbjuda via Swedish  Infrastructure for Medical Po-
pulation-Based Life-Course and Environ ment Research (SIMPLER) och 
Biobank Sverige utgör unika tillgångar för forskare inom medicin och hälsa. 

Jonteknologiskt centrum kallas till vardags Tandemlaboratoriet och ge-
nomför världsledande forskning med hjälp av jonstrålar med hög energi. 
Laboratoriet stöds förutom av Vetenskapsrådet-RFI också av Stiftelsen för 
Strategisk Forskning. Denna infrastruktur är unik i Sverige och kan bland 
annat bidra med kol-14-datering av äldre föremål men det görs också mate-
rialforskning i vetenskapens framkant.
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Universitets forskare är stora användare av infrastruktur utomlands och 
genomför mätningar där de får chansen. Konkurrensen om att få mättid 
kan vara mycket hög, eftersom det är forskningens excellens som avgör till-
gången till utrustning och mätmöjlighet. Det intressanta är att universitetets 
forskare i vissa fall är med och utvecklar utrustning eller delar av utrustning 
för internationella faciliteter. Ett gott exempel på detta är reflektometern 
”Super Adam” i Grenoble, som har fysikforskare från Uppsala som värd. 
Ett annat exempel är Ice Cube på Sydpolen, vilken mäter neutriner och har 
universitetet som koordinator, eller teleskopen i Spanien där universitetet 
ävenledes spelar en viktig roll. Icke att förglömma är FREIA som stöder 
ESS, CERN och andra stora anläggningar med behov av kompetens som 
acceleratorfysik och teknologi, generering av fotonstrålar med hjälp av lad-
dade partiklar och instrumentation. 

Den tvärvetenskapliga molekylära biovetenskapliga forskningen vid SciLifeLab är internationellt ledande.



216

KRISTINA EDSTRÖM

De olika infrastrukturerna är inte bara en källa till ny kunskap utan också 
en källa till högkvalificerad utbildning. Doktorander och masterstudenter 
tränas och kan sedan utnyttja sina kunskaper som anställda i näringslivet. 
Det finns en stark önskan att öka företagens intresse av att utnyttja forsk-
ningsinfrastruktur, vilket i sin tur kräver att det finns personer med för-
måga att använda och analysera mätresultat eller tolka databasinformation 
på bästa sätt. Universitetets uppgift är att utbilda dessa personer och ofta är 
det direkta forskningssamarbeten som engagerar företag i infrastrukturut-
nyttjande. Forskning om samhällets behov och etiska frågeställningar, lika-
väl som tillgången till forskningsinfrastruktur, är avgörande för SciLifeLab 
och för flera av de forskningsinfrastrukturer som finns för humaniora och 
samhällsvetenskap.

Förväntningarna på näringslivets engagemang är stort men de måste 
vara realistiska. Näringslivets ingång sker oftast till infrastrukturer i pro-
jekt och i samarbete med forskare, vars kompetens garanterar framgången. 
Närings livet kan vidare direkt köpa service av infrastrukturer och det är 
denna andel som förhoppningsvis kan öka.

Säkrade medel för forskningsinfrastruktur
Vetenskapsrådet varnade våren 2020 i en debattartikel i Dagens Nyheter för 
att medlen för forskningsinfrastruktur höll på att ta slut. De svenska uni-
versiteten har valt att genom inspel – såväl enskilda som via SUHF ge-
mensamma – huvudsakligen framhålla behovet av extra resurser för forsk-
ningsinfrastruktur, dels för att säkra de investeringar som Sverige redan har 
gjort, dels för att inte ytterligare utarma möjligheterna till bedrivande av 
excellent forskning. Så skedde exempelvis inför 2020 års forskningsproposi-
tion. Utvecklingen har inneburit allt större press på lärosätenas förmåga att 
prioritera, om inte resurstillskott kommer. I skrivande stund har glädjande 
nog de efterlängtade medlen anvisats genom 2020 års höstbudget. Därmed 
har säkrats såväl internationell som nationell infrastruktur och utlysningar 
för nya initiativ har möjliggjorts. Uppgiften blev således att understödja 
forskare i sökandet efter nätverk, antingen för att ansöka om eller utveckla 
befintlig infrastruktur eller för att skapa ny sådan, alternativt få möjlighet 
att inträda i ny infrastruktur som forskare från andra lärosäten förbereder. 
Det innebär dock att prioriteringar måste göras i den uppsjö av förslag som 
kommer från alla håll i forskarvärlden. De basresurser som lärosätena avsät-
ter måste komma forskningens excellens till nytta.

Samtidigt som detta besked kom har regeringen påbörjat en större utred-
ning om organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur 
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under ledning av Tobias Krantz. Denna utredning har i uppdrag att på kort 
tid göra en översyn av styrstrukturer, finansieringsformer, näringslivets 
medverkan samt e-infrastruktur. Utredningen skall vara klar i maj 2021 och 
förväntas rymma såväl konkreta förslag som belysning av områden, vilka 
senare kan bli föremål för ytterligare utredning.

Klart är att den svenska nationella forskningsinfrastrukturen måste 
betraktas i ett internationellt sammanhang. Framstående infrastruktur är 
 avgörande för Sveriges excellens inom forskning. För att detta komplexa 
landskap skall vara hanterligt fordras tydliga processer för hur vi tillsam-
mans skall arbeta. Vi får inte bygga tunga administrativa system som för-
hindrar morgondagens forskning att blomstra samtidigt som vi måste våga 
lägga ned infrastrukturer som har spelat ut sin roll. En väsentlig grund för 
detta arbete har lagts under Eva Åkessons rektorsperiod vid Uppsala uni-
versitet.

Den svenska forskningsinfrastrukturen samspelar med den internationella och utgör en förutsättning för Sveriges 
ställning som ledande kunskapsnation.
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Universitetet och den  
hållbara utvecklingen

Av Anna Rutgersson

”Det skall vara lätt att göra rätt” har varit Eva Åkessons motto när det gäller 
universitetets arbete med hållbar utveckling.

Klimatförändringar och frågor om hållbar utveckling väcker uppmärk-
samhet och engagerar. Rädsla och oro för människans påverkan på klimatet 
skapar ångest. Uppmärksamheten och engagemanget kan vara det som gör 
en förändring i positiv riktning möjlig, men de kan också medföra risker. 
Om samhällsviktiga aktörer – som Uppsala universitet – inte agerar på ett 
trovärdigt sätt, eller lyckas förklara varför de gör som de gör, skapas en gro-
grund för överdriven, obetänksam och missriktad aktivism. Den kan i sin 
tur leda till att ineffektiva eller rent av kontraproduktiva åtgärder genomförs 
inom olika delar av samhället. Med avstamp i den forskning som tar sig an 
de stora samhällsutmaningarna kan och bör universitet och högskolor spela 
en större och mer konstruktiv roll i den allmänna debatten. 

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda 
som innehåller sjutton globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömäs-
sigt hållbar utveckling. I Agenda 2030 understryks vikten av partnerskap 
mellan samhälle, akademi och näringsliv, men också av att samverkan mel-
lan olika kompetensområden behöver stärkas. Skall hållbarhetsmålen nås, 
krävs inte bara teknikutveckling utan också utveckling av samhällssystem 
och förändringar av människors vanor och beteenden. Med Agenda 2030 
som en global plattform har hållbar utveckling kommit att få en allt större 
roll i såväl forskning och utbildning som i universitetets miljöarbete. 

Uppsala universitet har med sin kompetens inom flertalet discipliner 
stora möjligheter att bidra till såväl handling som innovation. För att gynna 
områdesöverskridande samarbeten inom universitetet initierade rektor Eva 
Åkesson 2016 ett rektorsråd för hållbar utveckling. Därefter har ytterligare 
breda satsningar inom hållbarhetsområdet gjorts. Det inkluderar Uppsala 
University Sustainability Initiatives – där mångvetenskaplig forskning inom 
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områden som klimatledarskap, vatten som en känslig och begränsad resurs, 
hållbar urban utveckling och cirkulär ekonomi koordineras – inrättandet 
av ett hållbarhetsråd och ett antal nya utbildningsprogram, exempelvis i 
miljörätt och hållbar destinationsutveckling. 

Universitetens fotavtryck, i betydelsen den direkta inverkan deras verk-
samhet har på utsläpp av växthusgaser, är ett område som fått allt större 
uppmärksamhet i såväl media som bland studenter och personal. Det har 
i stor utsträckning handlat om flygresor men även om hur vi utnyttjar våra 
lokaler och tänker kring framtida byggnationer. Uppsala universitet har un-
der denna period varit delaktigt i utarbetandet av kommunens klimatproto-
koll, en mötesplats för stadens näringsliv och samhällsaktörer. Det bidrog 
till att Uppsala 2018 fick utmärkelsen ”Världens bästa klimatstad” i WWF:s 
internationella stadsutmaning.

Det finns vid Uppsala universitet ett stort antal engagerade medarbetare 
och studenter vilkas energi och engagemang är en stor tillgång, både för att 
skapa förändring och för att få universitetet att verka för en bättre värld. 
Det är också en utmaning för en rektor att lyssna på och ta hänsyn till 
krav och förväntningar på snabb förändring gällande universitetets klimat-
arbete, när det samtidigt finns andra hänsyn som måste tas. När det finns 
mål som står delvis i motsats till varandra, till exempel ökad internationali-

Anna Rutgersson och Eva Åkesson framträder vid ett plenarsammanträde om universitetens 
hållbarhetsarbete under konferensen ”Bildung for Sustainable Development” i Göttingen i 
 november 2018. Fotograf: Universität Göttingen/Christoph Mischke.
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sering och minskat resande, måste svåra avvägningar göras och svåra beslut 
tas. I många fall är det inte självklart vilken som är rätt väg att gå och det 
är viktigt att universitetet vill och vågar ställa de svåra och obekväma frå-
gorna och arbeta för att hitta de bästa lösningarna genom ett vetenskapligt 
förhållningssätt.

Med vår vetenskapliga tyngd, vår disciplinära bredd och vårt engage-
mang skall Uppsala universitet bidra till att förhöja såväl forskning som 
samhällsdebatt om hållbar utveckling. Våra möjligheter begränsas inte till 
att utveckla förslag till lösningar på några av de samhällsutmaningar vi står 
inför – vi kan också analysera hur lösningarna skall kunna vinna stöd för 
att på sikt verkligen kunna genomföras, såväl i Sverige som internationellt.
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Kultur och struktur – kvalitet 
i forskning och utbildning

Av Åsa Kettis och Camilla Maandi

Ett universitet är helt beroende av att kvaliteten i forskningen och utbild-
ningen håller hög nivå. Kvaliteten skapas i den konkreta undervisningssitua-
tionen och i forskningsmiljön, av lärare, forskare, studenter, doktorander, 
ledning och administrativ personal. Varje universitet står och faller med 
dessa människor och deras kunnande, kreativitet, ambitioner och engage-
mang. Ett begrepp som ofta används för att beskriva denna dimension av en 
verksamhet är kvalitetskultur. Detta ord leder tankarna till något självklart 
och givet som bara finns där av sig självt, utan att det behöver styras. Den 
akademiska kvalitetskulturen traderas mellan generationer och kalibreras i 
den internationella vetenskapliga gemenskapen. Lärare och forskare danas i 
sina miljöer och tillägnar sig succesivt en inre kompass för hur god kvalitet 
skall åstadkommas. Detta gör det professionella omdömet och kollegialite-
ten till universitetets viktigaste kvalitetsverktyg. 

I Högskoleverkets granskning av kvalitetsarbetet vid Uppsala universi-
tet 2009 lyfte bedömargruppen fram just lärosätets kvalitetskultur som en 
styrka:

[…] det finns en stor medvetenhet bland lärare och studenter om betydel-
sen av att hålla god kvalitet i verksamheten. Det gör också att vi bedömer 
att Uppsala universitet har en god kvalitetskultur som kännetecknas av att 
lärarna i sin vardag på ett naturligt sätt arbetar med ständiga förbättringar 
i sin verksamhet.

I sitt slutliga omdöme konstaterade bedömargruppen att Uppsala universi-
tet hade kommit långt i utvecklingen av sitt kvalitetssystem, ”nära att uppnå 
ett gott kvalitetsarbete”. Universitetet var således nära att erhålla högsta 
betyg, men nådde inte riktigt ända fram. Enligt bedömarna återstod att 
utveckla systematiken i uppföljningen av utbildningarna och deras resultat, 
liksom linje organisationens roll i densamma. 
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Bedömarna kände sig övertygade om att kvalitetskulturen var god, men 
såg det inte som en tillräcklig garant för ett gott kvalitetsarbete. Varför an-
ses det inte tillräckligt att ”lärarna i sin vardag arbetar med ständiga för-
bättringar i sin verksamhet”? En förklaring är att den organiska, underifrån 
kommande, kvalitetskulturen är svårfångad. Det är svårt att veta om den 
verkligen fullgör sin uppgift. Av det skälet behöver den kompletteras med 
ordnade, ovanifrån komna strukturer för kvalitetssäkring och kvalitets-
utveckling. Det som då ofta eftersträvas är ökad systematik och överblick, 
gärna med hjälp av olika mått som visar på hur väl verksamheten fungerar, 
helst kvantitativa. 

Bedömargruppens hållning kan ses som en spegling av det som har be-
skrivits som det framväxande granskningssamhället – ett av många uttryck 
för den utvärderingsexplosion som har drabbat stora delar av samhället och 
dess organisationer. I sin sämsta form är dessa utvärderingar inget annat än 
legitimerande utanpåverk. I värsta fall kan de föra uppmärksamheten till 
det som kan mätas i stället för till det som är viktigast för god kvalitet och 
undergräva det professionella omdömet. De kan på så sätt utgöra ett direkt 
hot mot en välfungerande kvalitetskultur. 

Samtidigt är bedömarnas slutsats värd att ta på allvar. Det kan naturligt-
vis inte tas för givet att det finns en fungerande kvalitetskultur överallt och 
alltid. De flesta som har erfarenhet av akademisk verksamhet, eller vilken 
annan verksamhet som helst, vet att det inte är någon självklarhet. Den aka-
demiska kvalitetskulturen måste vårdas aktivt, prövas och förnyas av med-
arbetare, studenter och ledning. Att då skapa strukturer som ställer krav på 
ett sådant underhållsarbete och gör det möjligt att systematiskt fånga upp 
problem och utvecklingsmöjligheter är kanske inte ett uttryck för bristande 
tillit, utan för sund realism. 

Om samma bedömare skulle besöka Uppsala universitet i dag, drygt tio 
år senare, skulle de troligen bli ganska nöjda. Det senaste decenniet har 
inneburit en skjuts för universitetets systematiska kvalitetsarbete. Under 
perioden har ett mer sammanhållet kvalitetssystem för forskning och ut-
bildning växt fram. Uppföljningen har blivit mer systematisk och förutsätt-
ningarna för fakultetsledningarna att axla sitt kvalitetsansvar har stärkts, 
liksom rektors överblick. Forskningsutvärderingarna Kvalitet och förnyelse 
2007, 2011 och 2017, är uttryck för denna utveckling. Det är även universite-
tets modell för utbildningsutvärderingar, vilken trädde i kraft 2017.

Hur skall det senaste decenniets utveckling av Uppsala universitets kva-
litetssystem förstås? Har universitetet resignerat inför en oundviklig sam-
hällstrend som hotar en av dess största tillgångar, dess kvalitetskultur?  Eller 
är det en utveckling som är förenlig med, och rent av har stärkt, samma 
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kvalitetskultur? För att närma oss svaret på dessa frågor, behöver begreppet 
kvalitetskultur undersökas litet närmare. Forskningen på området är ganska 
begränsad, men Guy Bendermacher, verksam vid universitetet i Maastricht, 
Nederländerna, hör till dem som har gjort ett försök att identifiera de vik-
tigaste mekanismerna bakom en kvalitetskultur. Bendermacher och hans 
medförfattare i artikeln ”Unravelling Quality Culture in Higher Educa-
tion. A Realist Review” (2016) undersöker vad som undergräver respektive 
gynnar en god kvalitetskultur. Vi använder deras analys som en av två ut-
gångpunkter för vårt försök att förstå det senaste decenniets utveckling vid 
Uppsala universitet. 

Den andra utgångspunkten är filosofen Jonna Bornemarks bok Det 
omätbaras renässans (2018). Hennes ingång är yrkesverksammas skildringar 
av mätbarhetssamhället. Sjuksköterskor, poliser, förskollärare och andra 
professioner i välfärdssektorn beskriver hur samtidens upptagenhet av upp-
följning och mätande tränger ut det professionella omdömet, vilket ytterst 
hotar kvaliteten i verksamheten. 

Projektledaren Maria Wolters (till vänster) och utvärderingschefen Åsa Kettis (till höger) samtalar i samband med 
att dåvarande universitetskansler Harriet Wallberg i december 2014 presenterade sitt förslag att i högre utsträck
ning låta lärosätena själva svara för sitt kvalitetsarbete och sin kvalitetskontroll.
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Medan Bendermacher och hans medförfattare är specialiserade på ut-
bildning i en medicinsk kontext vid universitetet i Maastricht, är Jonna 
 Bornemark filosof med erfarenhet av att undervisa vid Centrum för prak-
tisk kunskap vid Södertörns högskola. De närmar sig frågan om kvalitet 
utifrån skilda vetenskapliga traditioner och med olika ansatser, vilket är en 
tillgång när syftet är att försöka förstå kvalitetskulturen vid ett bredduni-
versitet med sin mångfald av subkulturer. 

Här är en reservation på plats. Vår analys är ett sätt att förstå det senaste 
decenniets utveckling. Det går förstås att lägga andra raster på den. Vi vill 
också vara tydliga med att vi står för ett inifrånperspektiv. Vi är en oskiljak-
tig del av den utveckling vi nu försöker förstå. 

Vad är kvalitetskultur?
Guy Bendermacher med flera utgår från European University Associations 
(EUA) definition i sin analys av begreppet kvalitetskultur i Quality Culture 
in E uropean Universities–a BottomUp Approach (2006): 

[…] quality culture refers to an organizational culture that intends to en-
hance quality permanently and is characterized by two distinct elements: 
on the one hand, a cultural/psychological element of shared values, beliefs, 
expectations and commitment towards quality and, on the other hand, a 
structural/managerial element with defined processes that enhance quality 
and aim at coordinating individual efforts.

Enligt EUA:s definition har kvalitetskulturen två olika sidor; dels de värden 
som kvalitetskulturen baseras på, dels de komponenter som ger struktur till 
kvalitetsarbetet som mål, rutiner och processer. Begreppet kvalitetskultur 
förenar här det ”underifrån komna” och det ”ovanifrån komna”, snarare än 
att ställa dem mot varandra. 

En bild av kvalitetskulturens särdrag växer fram ur Bendermachers lit-
teraturgenomgång. Den skall vara flexibel, människoorienterad och vilar på 
värden som delas av dem som ingår i den. Kontinuerligt förbättringsarbete 
är en del av lärosätets strategi och det finns ett kvalitetssystem med tydliga 
mål, ansvarsfördelning och processer som är väl kända i organisationen. 
Studenter och medarbetare är delaktiga i beslutsfattandet, liksom i utform-
ningen av kvalitetssystemet, och det finns ett tydligt ägarskap på ”gräsrots-
nivå”. Ledningen bidrar indirekt genom att fördela resurser klokt och skapa 
förutsättningar för samarbete, tillit och öppenhet. Det finns goda möjlig-
heter till kollegialt erfarenhetsutbyte såväl inom olika miljöer som mellan 
universitetets olika delar. 
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Kvalitetskulturens motsats är en rigid, kontrollinriktad kultur utan stra-
tegiskt fokus på förbättringsarbete och i avsaknad av ett sammanhållet kva-
litetssystem. Student- och medarbetarinflytandet är svagt. Strukturerna är 
hierarkiska och implementeringen av kvalitetsprocesser är toppstyrd och 
står i konflikt med professionens värderingar och autonomi. Ledningen är 
kontrollinriktad och brister i sin kommunikation. Resursbrist gör att det 
saknas tid för reflexion och utvecklingsarbete. Disciplinerna är starka och 
inåtvända och motarbetar initiativ som kommer ovanifrån. Höga krav på 
produktivitet och framgång i forskningen gör att lärare ägnar utbildningens 
kvalitet mindre omsorg än forskningens.

Få lärosäten svarar mot dessa ytterligheter, de flesta ligger någonstans 
däremellan. Men framför allt rymmer varje lärosäte olika organisatoriska 
subkulturer inom sina fakulteter, institutioner och discipliner. 

Det professionella omdömet och det unika sammanhanget
Det egentliga kvalitetsarbetet handlar om att tillvarata erfarenheter som 
växer fram underifrån och låta dem bidra till medarbetarnas kompetens- 
och verksamhetsutveckling. Det menar Jonna Bornemark, som betonar be-
tydelsen av det professionella omdömet och det unika sammanhanget. På 
tvärs mot detta går strömningen New Public Management (NPM), som 
har kommit att prägla utvecklingen av välfärdssektorn under de senaste 
decennierna. NPM har hämtats från näringslivet och fokuserar på effek-
tivisering, bland annat genom manualstyrning och kvalitet mätt genom 
kvantitativa mått. Ett problem med NPM är att denna betoning på ratio-
nalitet och mätande tränger undan reflexion och omdöme. Jonna Borne-
mark tydliggör detta genom att introducera filosofen Nicolas Cusanus’ sätt 
att förstå förnuftet, där  ratio abstraherar, generaliserar och kategoriserar, 
medan intellectus innebär reflexion gränsande till icke-vetande. Hon menar 
att båda behövs, men att NPM överbetonar ratiot, till men för intellektet. 

Denna förskjutning har i sin tur bidragit till förpappring och dubbla verk
ligheter. Förpappring är en följd av ökade dokumentationskrav i välfärds-
sektorn, med devisen ”om du inte har dokumenterat det, så har du inte gjort 
det”. Dessutom ställs allt större krav på att måluppfyllelse, liksom kvalitet, 
skall kunna mätas i siffror. Det leder i värsta fall till att det som inte går att 
mäta blir osynligt, även om det är nog så viktigt och ibland viktigare. För-
pappringen leder till att dubbla verkligheter utvecklas, dels en vardagsverk-
lighet där den faktiska verksamheten bedrivs, dels en pappersöverbyggnad, 
vilken riskerar att stjäla tid från vardagsverkligheten och den faktiska verk-
samheten och därmed styra denna mot det som går att dokumentera och 



228

ÅSA KETTIS OCH CAMILLA MAANDI

mäta. Förpappringen betonar det generella och ger en känsla av systematik 
och kontroll, ratio. Men det betyder också att det komplexa och unika i var-
je situation undervärderas och kategoriseras bort, det vill säga intellectus.

Jonna Bornemark pekar även på nypositivism som ett inslag i NPM. 
Med detta avses en stark tilltro till kunskap som är mätbar och exakt, som 
kan klarlägga orsakssamband och visa hur vi bör gå tillväga. Nypositivis-
men har sina rötter i naturvetenskapen och går igen i evidensbaseringen. 
Jonna Bornemark ifrågasätter inte värdet av dessa ansatser i de fält där de 
har sina rötter, exempelvis medicin, men hon ser en fara i att de har bidragit 
till ett nytt ratio-baserat kunskapsideal, som riskerar att driva ut intellectus 
och med det alla nyanser. Jonna Bornemark hänvisar till filosofen Giordano 
Bruno, som använde begreppet ”pedant”, för den som ersätter det levande 
tänkandet med generaliseringar och abstraktioner. Undertiteln till hennes 
bok är just En uppgörelse med pedanternas världsherravälde. 

Mot bakgrund av dessa texter står det klart att kvalitetsarbetet vid ett 
lärosäte är en balansakt. Det bör finnas en gemensam struktur, ett kvalitets
system, men det fungerar endast om den skapas av studenter och lärare - med 
stöd av ledningen - och ger stort utrymme för det professionella omdömet. 

Uppsala universitets kvalitetssystem
Institutionernas lokala forsknings- och utbildningsmiljöer och lärosätets 
gemensamma strukturer bildar tillsammans Uppsala universitetets kvali
tetssystem. Det har vuxit fram under lång tid och det existerade långt innan 
det fanns ett ord för att beteckna det. Att det nu har fått en benämning är 
också tidens tecken.

Kvalitetssystemet vilar på en kvalitetskultur präglad av akademisk frihet, 
kollegialitet och studentmedverkan och dess uppgift är att säkra och främja 
kvaliteten i utbildning och forskning. Enligt universitetets Mål och strategier 
skall kvalitetsarbetet utgå från och stärka den akademiska och kollegiala 
kulturen och vara öppet, ändamålsenligt och effektivt.

I centrum för kvalitetssystemet finns universitetets forsknings- och ut-
bildningsmiljöer (institutioner, forskargrupper, lärarlag samt kurser och 
program), där den dagliga undervisningen och forskningen bedrivs. Forsk-
nings- och utbildningsmiljöerna omges i sin tur av olika stödstrukturer som 
bidrar med ramar, systematik och stöd för upprätthållande och utveckling 
av god kvalitet. Den viktigaste är det internationella vetenskapssamhällets 
inbyggda kvalitetssäkring genom kollegial granskning. Dit hör universite-
tets Mål och strategier, arbetsordningen som tydliggör ansvaret för kvaliteten 
i forskning och utbildning, processer för att säkerställa lärarkompetens och 
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god forskningssed, ett välfungerande verksamhetsstöd och infrastruktur 
med mera.

Det senaste tillskottet till kvalitetssystemet är forsknings- och utbild-
ningsutvärderingar, genom vilka kvaliteten i verksamheten fångas upp och 
blir åtkomlig för reflexion, analys och åtgärder. Även arbetet med åtgärder 
och uppföljning har utvecklats under perioden. Vi väljer att fokusera på 
dessa komponenter i vår analys, eftersom de är universitetets svar på den 
utvärderings- och uppföljningstrend som präglar samtiden. 

Forskningsutvärderingar vid Uppsala universitet
Uppsala universitet har genomfört tre universitetsövergripande forsknings-
utvärderingar vilka skett under benämningen Kvalitet och Förnyelse (KoF07, 
KoF11 och KoF17). Medan KoF07 och KoF11 var mer resultatorienterade 
fokuserade KoF17 på hur väl universitetets forsk-
ningsmiljöer fungerar, med särskild tonvikt på 
de förutsättningar och processer som bidrar till 
forskningskvalitet och förnyelse. Utvärderingen 
var således tydligt utvecklingsinriktad och till 
skillnad från tidigare förekom ingen betygssätt-
ning eller fördelning av pengar. KoF17 samman-
fattas och slutsatserna presenteras i slutrapporten 
Quality and Renewal 2017. Research Environment 
Evaluation at Uppsala University. 

Inför en eventuell ny forskningsutvärdering 
genomfördes en uppföljning av KoF07 och KoF11 
som även innehöll förslag till inriktning på kom-
mande forskningsutvärdering. En forsknings-
aktiv professor genomförde en studie för att fånga 
medarbetares och akademiska ledares synpunkter. 
Studien underbyggde utformningen av KoF17.

I KoF17 deltog nitton paneler innehållande 
132 experter från arton länder. Varje panel bestod 
av sex till åtta sakkunniga inklusive en expert på 
forskning om forskning. Bedömarnas uppgift var 
att ge återkoppling på forskningsmiljöernas styr-
kor, svagheter och utvecklingsmöjligheter. Bedömningen gjordes utifrån 
platsbesök i en vecka samt bakgrundsmaterial bestående av självvärdering, 
nyckeltal, bibliometri och svar på den enkät som genomfördes för att få 
 medarbetarnas  synpunkter på sina egna forskningsmiljöer. I självvärde-

Quality and Renewal 2017
Research Environment Evaluation  
at Uppsala University

KoF17

Quality and Renewal 2017 (KoF17) var till 
skillnad från föregångarna inriktad mot förut
sättningar och processer, snarare än omedelbara 
resultat.
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ringen ombads forskningsmiljöerna självkritiskt reflektera kring frågor som 
rekrytering, ledarskap, akademisk kultur, infrastruktur, finansiering, sam-
arbete, publicering, karriärmöjligheter, kopplingen mellan forskning och 
utbildning, internationalisering samt verksamheten på  Campus  Gotland. 
Fakulteterna kunde själva lägga till frågor i självvärderingen utifrån beho-
ven i den egna verksamheten.

Projektet leddes av prorektor och drevs av en projekt- och en arbets-
grupp innehållande ställföreträdande vicerektorer, administrativ personal 
från områdeskanslierna, studentrepresentanter och personal från relevanta 
avdelningar vid universitetsförvaltningen.

Medarbetare från institutioner eller motsvarande var aktivt involverade 
i arbetet med utvärderingen. Prefekterna var involverade i att samla insti-
tutioner till utvärderingsenheter och nominera experter till panelerna samt 
i att lämna synpunkter på enkätutkast och ringa in enkätpopulationen. De 
deltog i diskussioner om utformningen av den bibliometriska analysen, gav 
synpunkter på självvärderingsmallen och granskade panelernas rapporter 
för sakfel. Så många som möjligt uppmuntrades medverka i arbetet med 
självvärderingen, vilket resulterade i att en stor del av medarbetarna i forsk-
ningsmiljöerna var delaktiga i diskussioner och skrivande. Institutionerna 
organiserade platsbesöken. Även fakulteter och vetenskapsområden var in-
volverade i diskussioner, återkoppling och formulering av fakultetsspecifika 
frågor i enkäten och självvärderingen.

Arbetet med uppföljning efter forskningsutvärderingarna har utveck-
lats inom ramen för KoF17. Institutionernas och fakulteternas arbete med 
bedömarnas rekommendationer rapporteras varje år inom ramen för ordi-
narie verksamhetsplanerings- och uppföljningscykel. Varje institution skall 
dessutom genomföra uppföljning med extern kollegial granskning för att få 
återkoppling på sitt åtgärdsarbete.

Uppsala universitets modell för utbildningsutvärdering
År 2015 gav rektor en arbetsgrupp med lärar- och studentrepresentanter 
samt sakkunniga i uppdrag att, under ledning av en vicerektor, ta fram 
ett förslag till en modell för utbildningsutvärderingar vid universitetet. 
Högskoleverket hade efterlyst bättre uppföljning av utbildning i samband 
med kvalitetsarbetsgranskningen 2009 och en internationell bedömar-
panel hade 2012 rekommenderat universitetet att skapa en systematik för 
sammanhållen översyn av hela utbildningar (så kallade curriculum reviews). 
Den förestående förändringen av det nationella kvalitetssystemet under-
strök behovet ytterligare, tillsammans med övertygelsen om att det är uni-
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versitetets ansvar att säkerställa att utbildningen, likaväl som forskningen, 
håller hög kvalitet. 

Arbetet utgick ifrån några principiella utgångspunkter, som kan här-
ledas till universitetets övergripande mål för kvalitetsarbetet och arbets-
ordningen. Modellen skall göra det möjligt för varje fakultetsnämnd att 
utforma utbildningsutvärderingarna på ett sätt som är ändamålsenligt för 
den egna verksamheten. Modellen skall stå i samklang med och befrämja 
det dagliga kvalitetsarbetet i verksamheten och tillvarata de former för kva-
litetssäkring och kvalitetsutveckling som redan finns. Den skall möjliggöra 
spridning av erfarenheter mellan universitetets olika delar och dra nytta av 
externa kollegers kunskaper, erfarenheter och utifrånperspektiv genom peer 
review.  Modellen skall därtill vara så obyråkratisk och kostnadseffektiv som 
möjligt. 

Baserat på dessa principer utvecklade arbetsgruppen ett förslag till ut-
formning, som låg till grund för rektors beslut om Riktlinjer för Uppsala 
universitets modell för utbildningsutvärderingar (2016). Denna modell bestod 
av två delar, dels en årlig systematisk uppföljning av utbildning, dels ut-
bildningsutvärderingar enligt en sexårscykel. Syftet med modellen var att 
systematiskt bidra till att trygga och utveckla kvaliteten på alla utbildningar 
med yttersta mål att stimulera till utbildning av högsta nationella och inter-
nationella kvalitet. 

Utbildningsutvärderingarna skall innehålla en självvärdering och rele-
vanta underlag som grund för bedömningen, till exempel kursvärderingar 
och andra enkätundersökningar, genomströmningsanalyser, nationella jäm-
förelser och resultat från andra utvärderingar. Bedömningen utförs genom 
extern granskning av minst två kolleger från ett eller flera andra lärosäten 
samt minst en kollega från annan fakultet eller annat vetenskapsområde 
inom Uppsala universitet. Såväl berörda lärare som studenter och doktoran-
der skall medverka i planering, genomförande och uppföljning av utvärde-
ringen. I riktlinjerna anges elva aspekter som varje utvärdering skulle täcka 
in.  Aspekterna bygger på interna styrdokument, lagar och förordningar 
samt internationella riktlinjer. 

Uppsala universitets utbildningsutvärderingar utgår från dessa univer-
sitetsgemensamma övergripande riktlinjer, medan fakultetsnämnderna har 
ansvaret för utformning, genomförande, uppföljning och återrapportering 
av dem. De viktigaste slutsatserna skall rapporteras till rektor och behandlas 
vid en särskild kvalitetsdialog. 

Utvärderingen kan genomföras med sedvanligt bedömarbesök, som en 
benchmarking där företrädare besöker en utbildning vid ett annat lärosäte, 
eller på annat sätt. Oavsett vilken metod som används skall utvärderingen 
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resultera i ett sammanfattande bedömarutlåtande om utbildningens styr-
kor, svagheter/utvecklingsområden samt rekommendationer och publiceras 
på universitetets webb tillsammans med planerade åtgärder. Utbildningsan-
svariga sammanfattar de viktigaste slutsatserna och fastställer vilka eventu-
ella åtgärder som skall vidtas. Utvärderingsrapporten skall även innehålla 
fakultetsnämndens slutsats och eventuellt beslut om särskild uppföljning. 

Modellen innebär att fakultetsnämndernas arbetssätt och tidsplaner 
skiljer sig åt, exempelvis avseende utvärderingsenhet, bedömargruppernas 
sammansättning och självvärderingens utformning. 

Arbetet med utbildningsutvärderingar följs upp inom ramen för ordi-
narie verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning. Men även genom 
den årliga utbildningsutvärderingskonferensen, där erfarenheter från utvär-
derade utbildningar sprids över hela universitet. Årets arbete med utbild-
ningsutvärderingar sammanfattas i en kvalitetsrapport där lärdomar dras 
från bedömarutlåtanden, utvärderingsrapporter och den årliga konferensen. 
Kvalitetsrapporten utgör bland annat ett underlag i rektors kvalitetsdialog 
och presenteras för konsistoriet.

Det senaste decenniets utveckling
Som vi konstaterat har kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet blivit mer 
systematiskt under de senaste tio åren och resulterat i ett mer sammanhållet 
kvalitetssystem med forsknings- och utbildningsutvärderingar som nya in-
slag. Vad är då svaret på de frågor som ställdes inledningsvis: Har denna ut-
veckling inneburit att universitetet dragits med av en växande samhälls trend, 
till men för kvalitetskulturen, eller är utvecklingen gynnsam för densamma? 

Systematisering leder tankarna till företeelser som både Bendermacher 
med flera och Jonna Bornemark menar hotar en god kvalitetskultur. Ansvar 
och inflytande riskerar att föras bort från professionen, det lokala ägarska-
pet försvagas och ovanifrånstyrningen riskerar att öka när kvalitetsarbetet 
skall systematiseras. 

Med medvetenhet om dessa risker har universitetet eftersträvat ett sys-
tematiskt kvalitetsarbete, som tar hänsyn till sammanhanget. Enligt Mål och 
strategier skall kvalitetsarbetet utgå från den akademiska och kollegiala kul-
turen samt vara decentraliserat, anpassas till lokala förutsättningar inom 
universitetets vetenskapsområden och vid behov samordnas. Det skall ske 
på ett sätt som står i överensstämmelse med akademiska arbetssätt och vär-
den. Detta förhållningssätt har fullt stöd av såväl Bendermacher med flera 
som av Jonna Bornemark, men det viktiga är naturligtvis att det också präg-
lar verkligheten. 
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Både i arbetet med forskningsutvärderingen KoF17 och i arbetet med 
utbildningsutvärderingar har ambitionen varit att skapa och stimulera 
flexibilitet för olika behov och arbetssätt, deltagande från medarbetare och 
studenter, ägarskap i kärnverksamheten, erfarenhetsutbyte inom och över 
gränser, reflexion och tillit till det professionella omdömet. 

Så här långt tycker fakulteterna att de egna utbildningsutvärderingarna 
har varit kvalitetsdrivande genom relevant fokus och lokalt genomförande 
som ökar motivation och höjer ambitionsnivån. Utvärderingarna bidrar till 
pedagogisk reflexion och kollegialt driven utveckling. Samtidigt konsta-
terar samtliga fakulteter att utbildningsutvärderingarna är resurskrävande. 
Även om de själva har ansvarat för en stor del av utformningen beskriver 
de problem med den förpappring, som Jonna Bornemark talar om. Flera av 
dem justerar nu sina upplägg och ersätter en del av den skriftliga rapporte-
ringen med dialog. Internationell erfarenhet, från till exempel Storbritan-
nien och USA, som har haft interna system för utbildningsutvärderingar en 
längre tid, visar att systemen ofta blir för ambitiösa inledningsvis och att det 
följs av en trimning där de viktigaste delarna behålls och vässas, medan det 
som tynger utan att bidra positivt slopas. 

Arbetet med utbildningsutvärderingar har en större grad av flexibilitet 
och ägarskap än universitetets forskningsutvärderingar. KoF17, och dess 
föregångare, har hittills genomförts universitetsövergripande vid samma 
tidpunkt, vilket skapar en process med fler universitetsgemensamma drag, 
medan utbildningsutvärderingarna ”ägs” av fakulteterna som utarbetat egna 
modeller och tidsplaner under en sexårsperiod. Ägarskapet kan vara något 
att fundera över inför en eventuell ny forskningsutvärdering, även om det i 
genomförandet av KoF17 fanns betydligt större möjlighet till inflytande och 
flexibilitet jämfört med tidigare forskningsutvärderingar. 

Både KoF17 och utbildningsutvärderingarna har stimulerat till själv-
kritisk reflexion kring den egna verksamheten genom resonerande själv-
värderingar som ger möjlighet att lyfta fram det komplexa och unika. Det 
 intellectus, som Jonna Bornemark talar om, ges stort utrymme. Kvantitativa 
mått har främst utgjort underlag för analys och inte tillmätts något värde 
i sig. Självvärderingsprocessen är också det som är mest uppskattat av dem 
som berörs av en utvärdering, brister identifieras och arbete för att utveckla 
verksamheten startas i närtid. Särskilt utbildningsutvärderingarna har åt-
följts av goda möjligheter till erfarenhetsutbyte över organisatoriska gränser, 
framför allt genom den årliga universitetsgemensamma konferensen och 
bedömare från andra vetenskapsområden. 

Även om systematiseringen av kvalitetsarbetet har skett med ambitionen 
att stärka kvalitetskulturen finns det mycket att arbeta vidare med, faktorer 
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som både Bendermacher med flera och Jonna Bornemark lyfter fram som 
betydelsefulla för en god kvalitetskultur. 

Hur kan Uppsala universitet skapa ett kvalitetssystem där tidsåtgång 
och andra resurser inte överstiger nyttan av resultatet? Om kvalitetsarbetet 
blir för betungande är det till men snarare än till gagn. För kvalitetsarbetet 
finns en ändamålsenlig ansvarsfördelning som är integrerad i övrig arbets-
ordning. En utmaning är dock att öka kännedomen om universitetets kva-
litetssystem för forskning och utbildning, utan att alla för den skull behöver 
veta allt. Var och en skall ha den kunskap som krävs för respektive roll, och 
veta var det finns stöd att få vid behov. Ökad kännedom kan även bidra till 
breddad delaktighet bland medarbetare och studenter. 

Ett kvalitetssystem och ett kvalitetsarbete som vilar på den kollegiala 
kulturen kräver engagemang. Det senaste decenniets utveckling vid Upp-
sala universitet har tydligt visat att detta finns i stort mått och på alla  nivåer. 
Dessutom har förmågan att reflektera, ompröva och utveckla kommit mer 
i dagen, även om den nog alltid har funnits. Utvecklingen mot ökad sys-
tematik i kvalitetsarbetet är till stor del ett resultat av ett omvärldstryck; 
det går inte att komma ifrån och är helt i sin ordning. Men det sätt som 
universitetet har hanterat uppgiften på har hittills byggt på den befintliga 
kvalitetskulturen och skett med bibehållen integritet. Balansakten fortsät-
ter. Intellectus måste värnas och förpappringen hållas stången. Blindskären 
är många. Det är allas vår gemensamma uppgift att hantera denna balans-
akt. Ytterst är det något som ligger i samhällets intresse, så länge målet är 
utbildning och forskning av högsta kvalitet. 
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Ökad kunskap för en bättre värld 
– om NCK:s arbete för kvinnofrid

Av Gun Heimer

Våld mot kvinnor är ett av vår tids största samhällsproblem. Det är krimi-
nellt, det är utbrett, det är komplext – och det får allvarliga konsekvenser för 
de kvinnor som är utsatta och för deras barn. Nationellt centrum för kvin-
nofrid (NCK) vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset arbetar på 
regeringens uppdrag för att höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor, he-
dersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer, och att ut-
veckla metoder för att förbättra omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor. 
Detta är en stor och viktig uppgift, livsavgörande för den enskilda kvinnan 
och grundläggande för att åstadkomma förändringar i samhället. Eller som 
det är formulerat i Uppsala universitets mål: vinna och förmedla kunskap 
till mänsklighetens gagn och för en bättre värld. Det är också en uppgift 
som ställer höga krav på verksamheten. NCK är ett nationellt kompetens- 
och resurscentrum med förankring i både teori och praktik; dess ambition 
är att ligga i framkant inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor.

Arbetet mot mäns våld mot kvinnor måste vara ihärdigt, långsiktigt och 
fokuserat. Det får aldrig stanna av, trots en turbulent omvärld med politiska 
beslut som ibland förändrar förutsättningarna för arbetet. Det innebär att 
NCK är och måste vara en verksamhet i ständig utveckling. I detta har 
stödet från Uppsala universitets rektor varit avgörande. Tack vare ledning-
ens engagemang och tillit har verksamheten kunnat utvecklas på det sätt 
som den gjort sedan starten 2007. Rektorerna  Anders Hallberg och Eva 
Åkesson har visat NCK ett osvikligt förtroende och kontinuerligt stöd. I en 
föränderlig tid har det varit ett fundament att vila stadigt på. 
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Ett nationellt centrum bildas
NCK inrättades vid Uppsala universitet 2007. Tillkomsten föregicks av den 
statliga utredningen Ett nytt nationellt kunskapscentrum (SOU 2004:117). 
Att Uppsala var en lämplig plats för det nya centrumet stod tidigt klart. 
Här fanns sedan tolv år tillbaka Rikskvinnocentrum (RKC) vid Akade-
miska sjukhuset och värdefull erfarenhet och kompetens. Verksamheten 
utvidgades med ett bredare och rikstäckande uppdrag, och med både Upp-
sala universitet och Akademiska sjukhuset som huvudmän. Till univer-
sitetsdelen hör enheter inriktade på forskning, utbildning och informa-
tion, och till den kliniska delen hör stödtelefonen Kvinnofridslinjen och 
Kvinnofridsmottagningen vid Akademiska sjukhuset. NCK:s föreståndare 
är direkt underställd rektor för Uppsala universitet och sjukhusdirektören 
för Akademiska sjukhuset. Förankringen i såväl praktisk verklighet som 
i forskning och utbildning av studenter och yrkesverksamma – och med 
nära samarbete mellan de olika enheterna – skapar trovärdighet och är en 
framgångsfaktor. Utbildning utgör en hörnsten i NCK:s verksamhet, och 
har så varit sedan starten.

Våld är ett svårlöst samhällsproblem och förståelse för frågans komplexi-
tet är viktigt för att kunna ge våldsutsatta kvinnor ett professionellt bemö-
tande, men också för att förändra attityder i samhället och arbeta förebyg-
gande mot våldet. 

NCK bedriver utbildning för studenter och för yrkesverksamma som 
möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete, och ger ett flertal kurser både med 
och utan högskolepoäng. Redan 2001 utvecklades kursen Mäns våld mot 
kvinnor inom det som då hette Rikskvinnocentrum, i samarbete med Insti-
tutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet. Det var Sve-
riges första fristående universitetskurs i kunskapsområdet mäns våld mot 
kvinnor, och den finns kvar än i dag. Våren 2020 gavs för första gången en 
kurs på avancerad nivå, med fokus på särskild sårbarhet. NCK medverkar 
också i grundutbildningar på flera universitet och högskolor, och utvecklar 
nya kursmodeller och pedagogiskt material. Den fjärde reviderade uppla-
gan av NCK:s lärobok Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar publicerades 
i juni 2019. 

Kursutbudet utvecklas kontinuerligt och innehållet i kurserna uppdate-
ras med ny forskning och ny kunskap som breddar och fördjupar förståelsen 
av våldet. År 2015 skapade NCK i samarbete med länsstyrelserna och Social-
styrelsen den webb-baserade introduktionskursen Mäns våld mot kvinnor 
och våld i nära relationer. Kursen ger grundläggande kunskap om våld och 
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om samhällets ansvar, och vänder sig till alla som möter våldsutsatta kvin-
nor i sitt arbete. I september 2020 har över 65 000 deltagare gått kursen. 
Det höga deltagarantalet visar på intresset för frågan, och på ambitionerna 
som finns runt om i landet att förbättra omhändertagandet och stödet till 
våldsutsatta kvinnor. 

I samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna och inom ramen för 
ett flerårigt regeringsuppdrag har NCK även utvecklat ett nationellt metod- 
och kompetensstöd för yrkesgrupper som möter våldsutsatta kvinnor. Webb
stöd för kommuner och Webbstöd för vården lyfter fram gällande regelverk, 
aktuell kunskap och konkret information om verksamma metoder för att 
upptäcka och arbeta med våldsutsatta kvinnor. Arbetet fortsätter nu inom 
ramen för ett nytt treårigt regeringsuppdrag (S2020/01591/SOF delvis).

Utbildning för verkligheten
År 2018 infördes ett nytt kunskapsmål i högskoleförordningen (SFS 2017:844). 
Från och med nu måste studenter som utbildar sig till fysioterapeuter, 
 jurister, läkare, psykologer, sjuksköterskor, socionomer och tandläkare visa 
kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer för att erhålla 
sin examen. Ett halvår senare inkluderades även tandhygienistprogrammet. 
Detta är en förändring som har förutsättningar att göra skillnad i prakti-
ken. Det är viktigt att kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer ingår i grundutbildningen för relevanta yrkesgrupper. Kunskap 
är en förutsättning för förändring och det är nödvändigt att nå ut till de 
yrkesgrupper som möter brottsoffer i sitt dagliga arbete. Med anledning 
av förändringen i högskoleförordningen har NCK inom ramen för ett 
regerings uppdrag utvecklat den högskolepedagogiska modellkursen Mäns 
våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Varje lärosäte skall implementera 
kunskapsmålet på de olika programmen, och kursen erbjuder stöd i detta 
arbete. Universitet och högskolor från hela landet skickar sina lärare och 
andra utbildningsansvariga till NCK. I ett tal till de lärare, programansva-
riga och studierektorer som samlats för att gå kursen sammanfattade rektor 
Eva Åkesson i november 2019 själva kärnan i uppdraget: ”Tack vare den här 
kursen kommer ni ha möjlighet att göra en viktig insats genom att rusta 
era studenter med de verktyg de behöver när de möter utsatta i sin framtida 
yrkesutövning.” Sedan 2019 har den högskolepedagogiska kursen givits vid 
fyra tillfällen och över hundra personer har utbildats. Ytterligare två kurs-
tillfällen är planerade under hösten 2020. 
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Forskning och metodutveckling till konkret nytta
Ytterligare en hörnsten i NCK:s verksamhet är forskning. Redan 1998 
 inledde doktoranden Kristina Stenson ett forskningsprojekt på Riks-
kvinno centrum om att ställa frågor om våld till gravida kvinnor på möd-
ravårdscentralen. Något som vid den tidpunkten sällan eller aldrig gjordes. 
Forskningen resulterade i avhandlingen Men’s Violence against Women–a 
Challenge in Antenatal Care (2004). Det är en forskning att vara stolt över. 
Den har kommit till praktisk nytta, och har fått konkret betydelse för hur 
gravida kvinnor i dag bemöts inom mödravården. År 2001 infördes frågor 
om våld som en del av vården för gravida kvinnor i Uppsala län. Sedan 
2008 gäller den rekommendationen för mödravården i samtliga regioner. 
Enligt Graviditetsregistret, ett nationellt kvalitetsregister som Karolinska 
Universitetssjukhuset ansvarar för, fick nittiotre procent av alla gravida i 
Sverige 2018 frågor om våld någon gång under graviditeten. 

Att ställa frågor om våld är själva grunden för att förbättra omhänderta-
gandet av våldsutsatta kvinnor. Att prata med människor om hur de har det, 
i syfte att bättre kunna hjälpa. Frågorna ger kunskaper om kvinnors livssi-
tuation och erfarenhet, vilket är avgörande för att ge adekvat vård och skapa 
ett professionellt bemötande. Det gäller inom såväl hälso- och sjukvården 
som inom socialtjänsten och andra myndigheter dit våldsutsatta personer 
vänder sig för att få hjälp och stöd. År 2007 fick NCK regeringens uppdrag 
att vidareutveckla metoder för att inkludera frågor om personlig erfarenhet 
av våld inom hälso- och sjukvården. För uppdraget samlade NCK forskare 
och nationella experter från olika verksamhetsområden, som akutvård, pri-
märvård, mödrahälsovård, barnhälsovård, ungdomsmottagningar, äldre-
vård och psykiatri, för att de skulle ge sitt perspektiv. Deras slutsats var att 
frågan om våld bör ställas som rutin till alla kvinnliga patienter, inom hela 
hälso- och sjukvården – och att mycket tyder på att även män bör tillfrågas 
om sina erfarenheter av våld. Som en del i regeringsuppdraget utvecklade 
NCK ett utbildningskoncept för yrkesverksamma för hur frågorna kan in-
kluderas i det dagliga arbetet. I detta ingår till exempel ett antal utbild-
ningsfilmer med konkreta exempel och förslag på hur och när frågorna kan 
ställas. 

I dag har insikten om att frågorna är en förutsättning för att ge rele-
vant stöd ökat. Allt fler yrkesverksamma säger: Självklart skall vi fråga, 
självklart skall det ingå i rutinen. Att ställa frågor om våld kan vara livs-
avgörande. 
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Enhetliga rutiner i hela landet 
År 2007 fick NCK i uppdrag av regeringen att utarbeta ett nationellt pro-
gram för hälso- och sjukvården avseende omhändertagande av offer för sex-
ualbrott. Syftet med uppdraget var att höja kvaliteten på omhändertagandet 
och att skapa enhetliga rutiner i samtliga regioner för provtagning och do-
kumentation. Varje läkare som möter en patient som utsatts för ett sexuellt 
övergrepp skall kunna ställa rätt frågor och se till att prover och dokument 
hanteras rättssäkert. Tidigare hade NCK genom en kartläggning visat att 
vården skilde sig åt beroende på var i landet patienten bodde. Kvaliteten på 
bemötandet var något av ett geografiskt lotteri.

Att möta en person som varit utsatt för sexuellt våld ställer specifika krav 
på vården. Utöver att ge adekvat vård skall personalen också vara rättsvä-
sendets förlängda arm. Sexuella övergrepp är ett brott, och det som kommer 
fram vid undersökningen kan komma att användas vid en eventuell rätts-
process om patienten väljer att göra en polisanmälan. Uppdraget resulterade 
i ett nationellt handlingsprogram för sjukvårdens arbete i form av en hand-

Den 25 november 2018, i samband med FN:s dag för avskaffande av mäns våld mot kvinnor, arrangerade 
NCK ett program i Humanistiska teatern, bland annat med uppläsning ur boken Åttiosex röster – ett dygn 
på Kvinnofridslinjen. Gun Heimer inledde dagen. Fotograf: Staffan Claesson.
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bok, en guide och en spårsäkringssats. Arbetet genomfördes i samarbete 
med Nationellt forensiskt centrum (NFC) i Linköping. 

År 2008 fick NCK i tilläggsuppdrag att implementera det nationella 
handlingsprogrammet i Sverige. Först genomfördes ett pilotprojekt i fem 
städer, och sedan januari 2011 har hälso- och sjukvården i hela landet till-
gång till spårsäkringssatsen. NCK utbildar kontinuerligt läkare och läkar-
studenter i tillämpningen. Guiden och spårsäkringssatsen ses över vartan-
nat år utifrån aktuell lagstiftning och de senaste provtagningsrutinerna. 
Kvalitetssäkringen sker i samarbete mellan NCK och NFC. Det långsiktiga 
arbetet på NCK med att förbättra bemötandet av den som blivit utsatt för 
våld har resulterat i den så kallade Uppsalamodellen. Det är en modell för 
hälso- och sjukvården och tandvården, med tydliga rutiner och grundläg-
gande strukturer för att ställa frågor om våld och för att ge ett korrekt 
 omhändertagande. Fyra faktorer lyfts särskilt fram för att arbetet skall bli 
framgångsrikt: kunskap, rutiner, uppföljning och samverkan. Att arbeta 
långsiktigt och uthålligt är också en förutsättning.

Våldets koppling till hälsan
År 2014 publicerades rapporten Våld och hälsa – en befolkningsundersökning 
om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa. Det var den 
första basrapporten i det fleråriga forskningsprojektet Kvinnors och mäns ut
satthet för våld i ett befolkningsperspektiv – en nationell studie. Projektet, som 
initierades av NCK, är ett samarbete med Umeå universitet. Syftet med 
undersökningen var att studera våldets omfattning bland män och kvin-
nor, samt våldets konsekvenser för hälsan. Till att delta i undersökningen 
inbjöds 10 000 kvinnor och 10 000 män i åldern arton till sjuttiofyra år, och 
resultatet bekräftade den bild som kommit fram i tidigare forskning. Kvin-
norna uppvisade en betydligt högre andel utsatthet för allvarligt sexuellt 
och psykiskt våld, medan männen rapporterade högre utsatthet för allvar-
ligt fysiskt våld. Kvinnor utsattes i högre grad för olika typer av våld från 
en partner, medan män vanligtvis blivit utsatta för fysiskt våld eller hot om 
fysiskt våld av en för dem okänd man. Studien visade även att var femte 
vuxen kvinna och var tjugonde man i Sverige någon gång i livet har utsatts 
för allvarligt sexuellt våld. Tretton procent av kvinnorna och fyra procent av 
männen hade erfarenheter av grovt sexuellt våld innan de hade fyllt arton 
år.

I undersökningen framkom en tydlig koppling mellan utsatthet för våld 
och fysisk och psykisk ohälsa senare i livet. Det gäller inte minst sexu-
ellt våld och utsatthet under barndomen. De som svarade att de utsatts för 
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allvarligt sexuellt våld uppgav i betydligt högre utsträckning än andra att 
de någon gång i livet haft symtom på depression, riskbruk av alkohol och 
självskadebeteende. Även kroppsliga symtom var vanligare i den gruppen, 
liksom symtom som kan tyda på posttraumatisk stress.

Ett annat resultat var kopplingen mellan utsatthet som barn och som 
vuxen. De som varit utsatta för allvarligt sexuellt våld under barndomen 
redovisade flera gånger högre andel utsatthet under vuxenlivet jämfört med 
dem som inte hade drabbats som barn. För att få slut på våldet måste vi hitta 
och hjälpa de utsatta barnen så tidigt som möjligt. Nu fortsätter forsknings-
projektet. Två doktorander från NCK och Institutionen för kvinnors och 
barns hälsa vid Uppsala universitet och från Institutionen för socialt arbete 
vid Umeå universitet forskar vidare utifrån materialet.

En stödtelefon som alltid är öppen
NCK driver på regeringens uppdrag Kvinnofridslinjen, en nationell stöd-
telefon för kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. När 
den invigdes 2007 blev Sverige ett av de första länderna i världen att ha en 
nationell hjälptelefon som är kostnadsfri för den som ringer och bemannad 
dygnet runt, alla dagar i veckan. De som svarar är sjuksköterskor och socio-
nomer med minst fem års yrkeserfarenhet och vana att hantera människor i 
kris. De allra flesta som ringer är kvinnor som själva har utsatts för våld. För 
många är det första gången någonsin som de sätter ord på vad de varit med 
om. Kvinnan får vara anonym. Om hon vill kan den som svarar i telefonen 
berätta vilka stödinsatser och resurser som finns i närheten oavsett var i lan-
det hon bor. Även anhöriga och personer som möter våldsutsatta kvinnor i 
sitt arbete är välkomna att ringa och fråga om råd. År 2019 besvarades 116 
samtal varje dygn och under året besvarade personalen i Kvinnofridslinjen 
över 42 000 samtal, vilket är den högsta siffran sedan starten och visar på 
det stora behovet som finns. 

För att nå ut till fler, arbetar NCK kontinuerligt för att göra Kvinno-
fridslinjen känd och telefonnumret spritt. Om Kvinnofridslinjen skall kun-
na vara till stöd för våldsutsatta kvinnor måste så många som möjligt känna 
till att den finns. Den måste synas för att göra nytta. 

År 2017 gav NCK ut boken Åttiosex röster – ett dygn på Kvinnofridslinjen. 
Den publicerades i samband med att Kvinnofridslinjen varit öppen i tio år 
och består av anonyma citat ur samtal till stödlinjen. Titeln, Åttiosex röster, 
syftar till att det 2017 i medeltal besvarades åttiosex samtal per dygn. I no-
vember 2018, på FN:s dag för avskaffande av våld mot kvinnor, arrangerade 
NCK i samarbete med Uppsala stadsteater en uppläsning då skådespelare 
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från teatern läste ur boken. Det var dags att lyfta fram vad de våldsutsatta 
kvinnorna själva hade att säga, och sprida deras ord vidare. ”Det här är våra 
systrars, mödrars, döttrars röster”, sade rektor Eva Åkesson i den betrak-
telse som avslutade uppläsningen. 

Vikten av samverkan
Våldets komplexa problematik kräver samarbete på alla nivåer. Det gäller 
internt på NCK, och externt mellan olika samhällsaktörer lokalt, regionalt 
och nationellt. Varje aktör som i sitt yrke möter våldsutsatta kvinnor och 
deras barn måste veta var det egna ansvaret börjar och slutar, och därefter 
samarbeta i processen. NCK strävar efter att initiera och underlätta sam-
arbeten. Ett exempel på det är nätverket Nationell myndighetssamverkan 
för kvinnofrid som NCK är sammankallande för. I nätverket ingår tjugo 
nationella myndigheter, länsstyrelserna och organisationen Sveriges kom-
muner och regioner. Gruppen är en arena för att utbyta erfarenheter, bolla 
idéer och sprida kunskap, och för att skapa tillit och förtroende för var-
andras arbeten. 

Ett annat exempel är Kunskapsbanken på NCK:s webbplats som samlar 
kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och 
förtryck samt våld i samkönade relationer. Sammanlagt 130 forskare från 
olika universitet och högskolor presenterar sin forskning i Kunskapsbanken. 
I ett sjuttiotal korta faktatexter, uppdelade på olika ämnesområden, samlas 
fakta och forskning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 
I Kunskapsbanken finns även material från nationella myndigheter, orga-
nisationen Sveriges kommuner och regioner samt länsstyrelserna, liksom 
webbstöd för kommuner och webbstöd för vården för personal inom hälso- 
och sjukvård samt tandvård. Kunskapsbanken har utvecklats i samarbete 
med IT-avdelningen vid Uppsala universitet, och innehållet uppdateras och 
förändras i takt med att ny kunskap och forskning publiceras. 

Att nå ut med resultaten
Att tillgängliggöra kunskap är en viktig aspekt av att vara ett kunskaps-
centrum. NCK vill vara en länk mellan forskare och praktiker. Därför är 
kommunikation och information prioriterade områden på NCK. Inför varje 
projekt görs en strategisk planering. Huvudfrågan är: Hur når vi ut med 
kunskapen så att den kan omsättas i praktiken av dem som i sitt dagliga 
arbete möter våldsutsatta kvinnor och barn?
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I grunden är det vad det handlar om: att kunskapen används och kom-
mer till konkret nytta för kvinnor och barn. 

Genom åren har NCK haft ett starkt politiskt stöd. Det har funnits en 
grundläggande politisk samsyn om att frågan om mäns våld mot kvinnor är 
ett prioriterat område. Samtidigt påverkar politiska beslut hela tiden verk-
samheten, och dess inriktning. Att synliggöra och föra ut kunskap till be-
slutsfattarna är viktigt. NCK:s medverkan vid politikerveckan i Almedalen, 
där politiker, opinionsbildare och andra nyckelpersoner samlas, är därför 
en del i det arbetet. NCK har genom åren arrangerat ett antal seminarier i 
Almedalen och rektor Eva Åkesson har medverkat vid flera av dem. 

På senare år har det skett en tydlig attitydförändring i Sverige inom om-
rådet mäns våld mot kvinnor. Medvetenheten om problemen har ökat. Vål-
dets utbredning, orsaker och konsekvenser diskuteras alltmer. Genomslaget 
för uppropet #metoo 2017 var ett uttryck för att offrens känsla av skam runt 
våld och sexuella övergrepp har minskat. 

Frågan synliggörs och lyfts upp på den politiska agendan, nationellt och 
internationellt. Europarådets expertgrupp om våld mot kvinnor, GREVIO, 

Rektor Eva Åkesson har vid ett flertal tillfällen medverkat vid NCK:s seminarier i Almedalen. Här ovan syns 
hon tillsammans med Gun Heimer under Almedalsveckan 2016 i samband med att webbkursen om mäns våld 
mot  kvinnor och våld i nära relationer skulle lanseras. Fotograf: Ola Torkelsson.
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har granskat hur väl Sverige lever upp till bestämmelserna i Europarådets 
konvention mot våld mot kvinnor, Istanbulkonventionen. I rapporten be-
skrivs Sverige som en ledare i arbetet mot våld mot kvinnor. Det har NCK 
och Uppsala universitet i hög grad bidragit till. Rektors stöd, förtroende 
och engagemang har varit avgörande. Stödet har skänkt såväl legitimitet 
som trygghet. Det ger kraft och energi till verksamheten att läsa rektor Eva 
Åkessons avslutning i förordet till boken Kunskap en nyckel till förändring 
som NCK gav ut 2020: ”När jag lyfter fram exempel på vad universitetet 
gör för att uppfylla målet om att bidra till en bättre värld – då är NCK en 
av de verksamheter som jag först kommer att tänka på”. Likväl återstår 
fortfarande mycket arbete. För att bekämpa våldet krävs mer forskning, mer 
utbildning, mer kunskap att vinna och förmedla. I detta vill NCK fortsätta 
vara en viktig aktör. 



bibliotek, kultur och ceremonier
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Vägen till ett samlat  
universitetsbibliotek

Av Lars Burman

Vid sekelskiftet befann sig biblioteksväsendet i kataklysmisk förändring. 
Branschen var tidig att utnyttja datorernas möjligheter att ordna och för-
medla information, men fick samtidigt uppleva att de förfinade arbetssätten 
och sofistikerade papperskatalogerna började förlora sin relevans. För stora 
bibliotek med traditioner och väldiga historiska samlingar innebar detta en 
besvärlig situation. Gamla och nya behov behövde förenas och nya kompe-
tenser utvecklas. Ett bibliotek som Uppsala universitetsbibliotek (UUB) har 
de senaste decennierna behövt förhålla sig till ”det dubbla bibliotekets krav”. 
Samlingarna är både digitala och fysiska och kommer så att förbli.

I dag publiceras vetenskap huvudsakligen digitalt. Pappersutgivning är 
alltmer en kompletterande publiceringsform, användbar för särskilda syf-
ten – synlighet eller intensivläsning med penna i hand. Hela bibliotekarie-
kåren har därmed fått tänka om. De som utbildades i en pappersvärld går 
i pension i en värld där nästan all väsentlig information är eller kan göras 
digital. Hela denna utveckling har inneburit en kris vad gäller professio-
nell självförståelse. Bibliotekarier var en gång exklusiva väktare av dyrbar 
och svårtillgänglig information. I dag är det som en gång förvarades och 
spreds i böcker, referensverk och tidskrifter – länge nödvändiga att inves-
tera i för framtiden – snabbt åtkomligt i mobiltelefonen. Kravet på snabb 
behovstillfredsställelse har dramatiskt ökat. Samtidigt finns frågetecken 
kring långsiktighet och teknisk stabilitet. Bibliotek har historiskt repre-
senterat hållbarhet. Samlingarna skulle tillfredsställa såväl dagens som den 
 fjärran framtidens behov. Samlingsuppbyggnad och skydd mot eld och vat-
ten prioriterades. Långsiktig hållbarhet – sustainability – utmärkte biblio-
teksverksamheten redan innan ordet fick sin moderna relevans. Chefen för 
ett modernt, digitalt forskningsbibliotek kan i dag inte göra samma fram-
tidsutfästelser som en företrädare på 1700- eller 1800-talet. 
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Biblioteken har behövt förändra sin identitet och sitt ”erbjudande”. Re-
levans och nytta har inte försvunnit, men måste definieras på nya sätt. Bib-
lioteksförändringen är inte minst en fråga om att beskriva de nya behoven, 
formulera lösningar och framgångsrikt kommunicera bibliotekens nya roll 
och betydelse. Mer än någonsin är ett universitetsbibliotek i dag användar- 
och användningsstyrt. 

Vid millennieskiftet blev således det fysiska materialet digitalt, gammal 
professionskunskap obsolet och biblioteksväsendet alltmer splittrat. Bran-
schen behövde förhålla sig till ny teknik, till bibliotekariernas kompetenser, 
identitet och kultur samt till en bibliotekssituation av sönderfall och bris-
tande samverkan, just när en sådan var mer nödvändig än någonsin. 

Universitetsbiblioteket i Uppsala kring 2000
Den centrifugala rörelsen återkom på lärosätesnivå. Uppsala universitet or-
ganiserades 1999 i tre vetenskapsområden, vart och ett med stor autonomi. 
Nyordningen var nödvändig. Universitetet var diversifierat och reformen 
innebar samordning men samtidigt stärkning av delarna. För UUB innebar 
emellertid förändringen motsatsen. Från att ha varit ett samlat bibliotek 
– förvisso kämpande med gamla kulturer och arbetssätt – blev det år 1999 
omorganiserat i fyra delar: tre självständiga biblioteksgrupper, relaterade till 
vetenskapsområdenas organisation och en fjärde del för kulturarv, administ-
ration och biblioteksstöd. 

Reformen var logisk. Vetenskapsområdena skulle ha kontroll över de in-
frastrukturella resurser de finansierade. Flera omständigheter ledde emel-
lertid till att bibliotekens effektivitet inte ökade utan minskade. För det 
första utgick modellen från de fysiska biblioteken ute på campusområdena. 
Det ”egna” biblioteket uppfattades som leverantör av de disciplinnära tjäns-
terna. För det andra underskattades kraften i de digitala förändringarna. 
Utvecklingen förväntades göra tillvaron enklare, minska behov av fysiska 
platser och samlingar och därtill spara pengar. I stället har utvecklingen lett 
till behov av centralisering och nya resurser för mediahantering, digitalise-
ring, studiemiljöer och stöd i biblioteksutnyttjande. För det tredje riskerade 
den direkta fakultetsfinansieringen att gynna delen på helhetens bekostnad. 
Lösandet av större utmaningar försvårades och långsiktiga nationella behov 
kom i konflikt med mer näraliggande önskemål. För det fjärde förlorade 
många biblioteksföreträdare initiativförmåga – teknikskifte, identitetsför-
ändring och nya maktbalanser bidrog till en upplevelse av förlamning. 

Millenniets början kan alltså beskrivas som en trevande period, domine-
rad av starka isärhållande krafter. Fokus kom att hamna på lokala bruksbib-
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liotek som inte kunde leverera den samlade kompetens ett modernt forsk-
ningsbibliotek behöver besitta. Rollen för Carolina Rediviva blev oklar. 
Situationen underlättades inte av att biblioteket internt var indelat i många 
självständiga enheter med alltför litet samordning och alltför traditionell 
syn på biblioteksarbete. Biblioteket kritiserades ömsom för ålderdomlighet 
och ömsom för de nyordningar som gjordes, exempelvis vissa större gall-
ringar.

Ett antal olika faktorer, inte minst strukturella och tekniska, gjorde 
alltså att UUB vid 2010-talets ingång hade sina problem. Ekonomin hade 
backat, men biblioteket kan nog inte sägas ha varit direkt underfinansierat, 
även om anställningsstopp länge rådde. När detta lättade medförde dock 
finansieringsmodellen att nyrekryteringar inte kunde göras där de kompe-
tensmässigt mest behövdes. 

Samtidigt var samlingarna formidabla och kompetensen hög. Bekymret 
var snarare att effektivt utnyttja resurserna. För ett gammalt bibliotek av 
UUB:s karaktär fanns två utmaningar. Hur skulle den nya digitala verklig-
heten hanteras när det som ger biblioteket unikt mervärde är de ofantliga 
äldre fysiska samlingarna, inrymda i en tvåhundraårig, stadsdominerande 
byggnad? Och hur skulle samordning och central ledning skapas i en situa-
tion med spridda resurser och alltför mycket vakuum i centrum?

Några vägar som stod till buds var att utveckla ledarskap, samordna 
verksamhet, utnyttja unika resurser, frigöra förändringskraft genom att 
göra medarbetarna delaktiga i utvecklingen, kommunicera bibliotekets mo-
derna roll och betydelse samt slutligen bygga vidare på den historiska posi-
tion som biblioteket haft sedan 1600-talet. 

Förändringsåren under 2010-talet
På nyåret 2012 tillträdde Eva Åkesson som rektor vid Uppsala universitet. 
Till uppgifterna första året hörde att rekrytera ny överbibliotekarie (ÖB) 
efter Ulf Göranson som gick i pension samma sommar. När jag anställdes i 
september 2012 önskade rektor en fortsatt utveckling av biblioteket men be-
skrev uppdraget som ”komplext”. Det stod dock klart att förutsättningarna 
ändå var förhållandevis goda. Basfinansieringen var splittrad men någor-
lunda stabil och inga omedelbara krav ställdes på radikala och snabba ned-
skärningar eller omvälvningar. Medvetenheten om att effektiva biblioteks-
tjänster kräver samordning och centralisering hade ökat inom universitetet. 
Viljan att detaljstyra minskade och det fanns goda möjligheter att staka 
ut vägen framåt. Inte minst gavs tid. Önskemål fanns om förnyelse och 
reform, inte om revolution. Även om bibliotekets enorma kulturhistoriska 
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värden kostade pengar fanns stolthet över en storslagen biblioteksbyggnad, 
vars samlingar i århundraden lockat forskare och prominenta gäster från 
hela världen. Carolina Rediviva är för många den enskilda byggnad som 
starkast förknippas med Uppsala universitet. 

Perioden 2012–20 har varit händelserik. Omedelbara behov har behövt 
lösas, och förutsättningarna har skiftat. Biblioteksledningen har strävat 
efter ökad central styrning, färre organisatoriska enheter och ökad effekti-
vitet, inte minst genom samordning och enhetliga rutiner. Medarbetarnas 
aktiva insatser har bidragit till att knyta samman verksamheten. Själv har 
jag velat beskriva vad ett modernt forskningsbibliotek är, exempelvis i den 
lilla skriften Meningen med ett universitetsbibliotek (2019). Min uppfatt-

Rektor Eva Åkesson i glatt samspråk med överbibliotekarie Lars Burman under det traditionsenliga firandet av 
Sista april 2014.
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ning är att UUB bör vara Sveriges mest högprofilerade forskningsbiblio-
tek – viktigt nationellt och internationellt – men också ett lokalt bibliotek. 
Uppsala universitet finansierar verksamheten och lärosätets behov måste 
sättas i första rummet. Detta hindrar inte att UUB skall vara en bäran-
de och bidragande del av det svenska biblioteksväsendet. Motsättningen 
innebär en svårlöst rollkonflikt. Hur som helst har biblioteksledningen 
under 2010-talet sökt kommunicera behovet av ”ett samlat bibliotek i ett 
universitet.”

Förändrad styrning och ny finansieringsmodell
Nya styrdokument har under perioden utvecklats. I april 2013 kunde jag 
fatta beslut om bibliotekets Mål och strategier. Den fortsatta utvecklingen 
krävde emellertid snart nya stöddokument och i april 2017 beslöt den vid det 
laget inrättade biblioteksnämnden om nya mål och strategier, denna gång 
närmare relaterade till Uppsala universitets övergripande målformuleringar. 
Den ambitiösa vision som uttrycktes redan 2013 bearbetades endast lätt, 
men blev mer användarinriktad. Fyra huvudsakliga verksamhetsfält peka-
des ut: samlingar, interaktion, publicering och platsskapande.

I oktober 2017 fastställde biblioteksnämnden millenniets första samlade 
planeringsdokument för UUB. Tidigare hade planering skett vid de enskil-
da biblioteken och inom biblioteksgrupperna. I dokumentet prioriterades 
nio olika utvecklingsområden: 1) en samlings- och bevarandestrategi, 2) fler 
digitalt sökbara kataloger, 3) utvecklade utbildningsinsatser, 4) vetenskaplig 
kommunikation, 5) digitalisering av äldre material, 6) utveckling av UUB:s 
lokaler, 7) nationellt infrastrukturellt samarbete, 8) externt finansierade ut-
vecklingsprojekt, och 9) en internkultur av samarbete och helhetssyn. Det 
kan konstateras att prioriteringarna gett resultat. Ett år senare gjorde bib-
lioteksnämnden en mindre revision av dokumentet, och hösten 2019 kunde 
budgeten vävas in i dokumentet, som nu utgör UUB:s samlade, formella 
verksamhetsplan. 

Vid 2010-talets början fanns ingen samlad biblioteksstyrelse/nämnd. Ar-
betsordningen stadgade att ett biblioteksråd skulle finnas, men beslut hade 
överlämnats till ÖB. Detta underlättade på många sätt utvecklingsarbetet 
inom biblioteket, men fjärmade samtidigt forskare, lärare och studenter från 
biblioteksutvecklingen. År 2016 var tiden mogen för en ny arbetsordning. 
Denna innebar att en nämnd med beslutsmandat infördes. Nämnden består 
av ledamöter från vetenskapsområdena, UUB, förvaltningen och studenter. 
Därtill finns en extern ledamot. Prorektor är ordförande. I juni 2018 be-
slöt konsistoriet om ett samlat anslag till UUB, ett efterlängtat beslut som 
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fullbordade utvecklingen mot ett sammanhållet bibliotek. Arbetsordningen 
reviderades 2019 i enlighet med de nya förhållandena. Nämnden kvarstår 
och genom dess ledamöter har bibliotekets uppdragsgivare och intressenter 
insyn och makt över UUB:s arbete.

Två stora omorganisationer
Internt inom UUB har utvecklingen mot ett samlat bibliotek märkts genom 
omorganisationer och sammanslagningar. Dag Hammarskjöld- och Juri-
diska biblioteket slogs ihop 2012, och samma år integrerades bostadsforsk-
ningsbiblioteket i Ekonomikums bibliotek. Medicinska biblioteket och 
BMC-biblioteket blev en samlad organisationsenhet 2014, dock verksam 
på två fysiska platser. Som helhet var biblioteket dock fortfarande under 
2010-talets första hälft starkt splittrat.

År 2014 påbörjade UUB:s ledningsgrupp planeringen av en ny organisa-
tion. En sådan krävdes för att binda ihop den spretiga strukturen och ge 
ökad service till användarna. Genom en matris med tre tvärgående proces-
ser (Media och samlingar, Studie- och forskningsstöd samt Informations-
tjänst) kunde arbetssätt göras enhetliga och verksamhet som varit splittrad 
samordnas. UUB:s nya organisation var på plats i januari 2016 och ledde 
snart till stora samordningsvinster. Ett tydligt exempel på vad som nu var 
möjligt är ”Fråga biblioteket”, en gemensam tjänst införd 2016, som revo-
lutionerat UUB:s informationstjänst. Alla nät-, mejl- och telefonförfråg-
ningar går nu in till UUB via en samlad ingång. Svåra ärenden slussas vid 
behov vidare till en andra linje. Den samlade kunskapen om användarnas 
behov kan aktivt användas för att effektivisera informationen på webben 
och inom UUB:s undervisning.

Vid genomförandet av omorganisationen lades stor vikt vid att förklara 
varför förändringarna gjordes. Skälen var fyra: Användarna kunde ges bätt-
re service, medarbetarnas fulla potential behövde frigöras, den ansträngda 
ekonomin krävde effektivisering och slutligen skulle bilden stärkas av UUB 
som starkt och förändringsbenäget.

Tre saker kom på plats perioden 2016–18. För det första hade UUB med 
matrisorganisationen börjat arbeta som ett samlat bibliotek. För det andra 
fick UUB:s arbete en tydligare inriktning med biblioteksnämndens nya Mål 
och strategier. För det tredje innebar konsistoriets finansieringsbeslut 2018 
att förutsättning äntligen fanns för samlad styrning. Ännu ett viktigt steg 
kunde därmed tas, och i april 2019 omorganiserades UUB återigen. Den 
bärande principen var nu att organisationen skulle byggas, ”inte efter var 
vi är utan efter vad vi gör.” De fysiska campusbiblioteken finns kvar men 
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medarbetarna är inte organisatoriskt knutna till dessa. I stället finns sju 
funktionsinriktade avdelningar: informationstjänst, media, lärande- och 
forskningsstöd, vetenskaplig kommunikation, specialsamlingar, biblioteks-
stöd (från oktober 2019 omorganiserat till en avdelning för digitalisering), 
samt avdelningen för planering och ledningsstöd. Biblioteket har gått från 
fyra avdelningar med tjugotre enheter till endast sju avdelningar. I dag finns 
inom UUB endast tio personer med chefsuppdrag.

Omställningsarbetet har alltså pågått under en rad år och några insatser 
förtjänar att särskilt uppmärksammas. Behoven inom IT identifierades ti-
digt och resurser styrdes till området. Vidare har arbete lagts på utveckling 
av ledar- och medarbetarskap inom UUB. Chefer och prospektiva chefer 
har givits stöd och goda utvecklingsmöjligheter. Samtliga anställda inom 
UUB har genomgått ett program om medarbetarskap. I omställningsarbe-
tet har möjligheten till ”intern rörlighet” betonats. En rad medarbetare har 
förflyttat sig inom organisationen och därmed breddat och spridit sin kom-
petens. Rörligheten har också bidragit till att UUB upplevs som en samlad 
arbetsplats. Det kan tilläggas att 2010-talet har inneburit ett generations-
skifte, en naturlig följd av expansionen på 1960- och 70-talen. 

Till organisationsförändringarna hör också införlivandet av högskole-
biblioteket i Visby – en följd av Uppsala universitets samgående med Hög-
skolan på Gotland 2013. Almedalsbiblioteket är numera landets enda sam-
bibliotek – samtidigt lärosätes- och folkbibliotek – och av UUB:s anställda 
är ett halvdussin verksamma vid Campus Gotland.

De två stora omorganisationerna av UUB drevs av behovet att skapa 
ett samlat bibliotek. De var emellertid också redskap vid införandet av nya 
arbetssätt och en ny medarbetaridentitet inom UUB. Inte minst var de ett 
sätt att utveckla och ställa krav på chefs- och ledarskap. Ledningsgruppens 
sammansättning har förändrats i takt med omorganisationerna, och en bi-
trädande överbibliotekarie anställdes 2019. 

Verksamhetsutveckling
De stora förändringarna i forskningsbiblioteksvärlden har krävt nytänkan-
de vad gäller arbetssätt och prioriteringar. Utrymmet är här för begränsat 
för en grundlig beskrivning, men några nedslag inom områdena samlingar, 
interaktion, publicering och platsskapande kan ge en bild av förändringar-
nas omfattning. 

Övergången till digitala medier har inte inneburit besparingar. I stäl-
let har mediakostnaderna skenat under 2010-talet. Detta beror på förlagens 
stora prishöjningar och goda vinstmarginaler. Förlagshistoriskt kommer 
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2010-talet att betraktas som decenniet då övergången skedde från ett prenu-
merationsbaserat system till en ordning där universiteten betalar i förväg för 
öppet tillgängliggörande av den vetenskapliga produktionen. Lärosätesbib-
lioteken är i centrum av utvecklingen. De har fått omdefiniera sin verksam-
het från att svara för lokala inköp av mediaresurser till att bli samordnare 
av Open Access-publicering. BIBSAM-konsortiet sade 2018 upp det svenska 
avtalet med Elsevier. Under sjutton månader var universitetet utan Elseviers 
tidskrifter innan ett rimligt avtal kunde tecknas.

UUB fortsätter att vara ett pliktbibliotek och tar emot allt svenskt tryck. 
Däremot sparas inte allt utan ungefär hälften gallras. Den nationella sam-
ordningen i uppbyggandet av fysiska bestånd har varit dålig. UUB utarbe-
tade därför för sin del 2018 en bevarandestrategi som skall säkra ett systema-
tiskt fysiskt sparande utifrån Uppsala universitets behov. År 2019 inrättades 
på Kungl. bibliotekets initiativ en efterlängtad arbetsgrupp för utarbetande 
av riktlinjer för bevarande och gallring. Målet är att säkra den nationella 
tillgången till tryckt media. UUB:s representant är gruppens ordförande. 

En stor utmaning är katalogsituationen för UUB:s äldre samlingar. I 
december 2019 slutfördes äntligen ett mångårigt projekt att göra kortkata-
logen K63 (förvärven 1963–75) digitalt sökbar i Libris. Mycket av beståndet 
är unikt i Sverige. Den gigantiska katalogen över material förvärvat före 
1963 återstår dock. På nätet är den fortfarande bara tillgänglig som bildfiler. 
Redan K63-projektet har emellertid tydligt visat att när biblioteksresurser 
är digitalt hittbara börjar de användas. Varannan dag beställs en nykatalo-
giserad volym ur beståndet 1963-75.

Även om ett antal kataloger över specialsamlingar har digitaliserats un-
der 2010-talet är behoven fortsatt stora. Det handlar om unika musikalier, 
handskrifter, brev, kartor, konst et cetera. En bärande vision de senaste åren 
har varit att skapa ett ”digitalt katalogrum” som minskar forskarnas behov 
av att på plats i Uppsala arbeta med papperskatalogerna.

Katalogarbetet har ackompanjerats av nya arbets- och beställnings-
rutiner. År 2017 infördes beställningar på webben för kulturarvet. Forska-
ren kan alltså numera på distans slå i många av katalogerna, på webben göra 
sin beställning och därmed spara tid. De förbättrade arbetssätten gör att 
forskaren ibland inte ens behöver göra ett fysiskt besök i specialläse salen. 
Digitalisering kan beställas hemifrån och resultatet levereras via Alvin-
plattformen. 

UUB interagerar med universitetets forskning och undervisning, med 
andra forskningsbibliotek och med samhället i hela dess bredd. Inom uni-
versitetet har sätten att förvärva förnyats. Bland annat har arbetet med 
PDA (Patron Driven Aquisition) utvecklats. En variant av detta innebär 
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att digitala resurser ”hyrs” och inte köps förrän användningen är sådan att 
förvärv är motiverat. Inom biblioteksundervisningen producerar UUB nu-
mera systematiskt instruktionsfilmer. Bibliotekets arbete inom Ångström 
 visualisation lab innebär bland annat att personalen stöder i utbildning kring 
virtual reality. En kreativ pilotmiljö är också det makerspace som byggts vid 
Ångströmlaboratoriet och som till väsentlig del drivs av biblioteket. 

Samverkan med andra universitetsbibliotek har stärkt biblioteket. 
SLUG-gruppens bibliotekschefer har nära kontakter, och även Umeås över-
bibliotekarie har knutits till gruppen. Under perioden har samverkan inom 
det internationella universitetsnätverket U4 fördjupats, kanske särskilt med 
Göttingen. Det globala nätverket Matariki, med sju deltagande universitet, 
har varit ännu viktigare för biblioteket. Inom nätverkets humanioraspår har 
biblioteks- och forskningsintressen kreativt vävts samman.

Till UUB knyts externfinansierade utvecklingsprojekt som kräver hög 
kompetens, ofta på forskarnivå. Bibliotekets unika samling av stamböcker 
katalogiserades och digitaliserades i ett RJ-projekt påbörjat 2014, och 2017 
anslogs RJ medel för katalogisering av 1700-talsbiblioteket i Leufsta, nu-
mera en del av UUB. Leufstasamlingen har visat sig innehålla många tryck 
som inte är kända från andra samlingar. 

Unikt Uppsalamaterial är efterfrågat i utställningar inom och utom Sve-
rige. Högst profil hade den utställning som Museum Gustavianum anord-
nade i Japan 2018. Hedersgäst vid öppnandet var Japans kejsare Akihito, 

Flera digitaliseringsprojekt har genomförts vid universitetsbiblioteket under 2010talet. Kort
katalogen K63 är sedan december 2019 digitalt sökbar via Libris.
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tillika universitetets Hedersmedlem. Väsentliga delar av det utlånade mate-
rialet kom från Carolina Rediviva och väckte stort intresse i Tokyo.

Strömmen av besök utifrån hör också till samspelet med det omgivande 
samhället. Åtminstone ett sjuttiotal ambassadörer har besökt UUB  under 
2010-talet, och UUB har medverkat vid tre statsbesök: Turkiet (2013), 
 Indien (2015) och Island (2018). I samband med mottagandet av Nobelpriset 
i litteratur 2015 framträdde Svetlana Aleksijevitj på Carolina.

UUB:s roll i samhället understryks av de många donationer som kom-
mer biblioteket till del. År 2014 kunde en ”Greta Renborg-arkivarie” anstäl-
las, finansierad genom en donation om 13 miljoner kronor. Gåvan – UUB:s 
största under 2010-talet – skall öka kunskapen om personarkiv. 

Strömmen har vänt inom forskningsbiblioteken. En gång var huvudupp-
giften att förvärva fysisk media och lagra den för forskningens behov. Med 
digitaliseringen och övergången till Open Access-modeller definierar detta 
allt mindre verksamheten. I stället har utvecklingen mot publicering blivit 
starkare. Biblioteket sprider publiceringsdata om universitetets forskning 
och publicerar fulltexter i fri digital form.

Publikationsdata sprids bland annat genom systemet DiVA, utvecklat 
vid Uppsala universitet 2000. Mellan 2010 och 2020 ökade antalet medlem-
mar från tjugosju till fyrtionio. Förvaltning och central helpdesk finns i Upp-
sala. Konsortiestyrningen har utvecklats. En styrgrupp där ÖB i Uppsala är 
ordförande infördes 2017, och en rad styrdokument kunde 2018 presenteras 
för DiVA:s stämma. Ur DiVA nedladdades 2019 nästan 2,5 miljoner fulltex-
ter producerade vid Uppsala universitet. 

I samma tekniska system som DiVA ligger Alvin, som är en plattform 
för katalogisering och digitalt tillgängliggörande av kulturarvsmaterial. 
Alvin föddes 2014 ur behovet av att ta hand om resultatet av äldre digita-
liseringsprojekt, där materialet riskerade att åldras i standalone-databaser. 
Alvin har sin bas i Uppsala men fungerar som konsortium tillsammans med 
Lunds och Göteborgs universitetsbibliotek. Andra aktörer blir medlemmar 
och kan ladda upp sitt material på plattformen. I februari 2020 kunde med-
delas att portalen uppnått en kvarts miljon poster.

Alvin har gett UUB möjlighet att väsentligt öka takten i sin digitali-
sering av fysiskt material. Rektor avsatte sex miljoner kronor 2014–16 för 
systemutveckling och digitalisering. För perioden 2018–20 har avsatts 4,2 
miljoner kronor för digitalisering av utvalda delar av universitetsnära kul-
turarvssamlingar. Digitaliseringsprocesser och arbetssätt har effektiviserats, 
och en logisk följd av utvecklingen är den avsiktsförklaring om gemensamt 
arbete med digitalisering av allt svenskt tryck som UUB gjorde i januari 
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2020 tillsammans med KB och universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, 
Stockholm och Umeå.

Digitaliseringen bör betraktas som en publiceringsverksamhet. Till de 
mer anmärkningsvärda digitaliseringarna hör det osmanska materialet och 
Vadstenadiariet (2015), Copernicus’ bibliotek (2017), medeltida handskrif-
ter och musiken från Leufsta och Gimo (2018). År 2018 inlemmades också 
 Linnés korrespondens i Alvin. Vidare digitaliseras för närvarande på upp-
drag av Litteraturbanken hela 1800-talets svenska skönlitteratur. Till den 
digitalisering som biblioteket självt prioriterar hör de drygt 12 000 disserta-
tionerna som lades fram i Uppsala under perioden 1600–1855. Projektet går 
i mål vid årsskiftet 2020/21.

Uppsala universitet har ungefär sjuttiofem skriftserier samordnade inom 
Acta Universitatis Upsaliensis (AUU). Distribution och lagerhållning har se-
dan länge legat vid UUB. Från 2016 fick UUB nya medel för att utveckla 
verksamheten under namnet Uppsala University Publications. Synlighet och 
marknadsföring har förbättrats och fysiska böcker för nästan en halv mil-
jon kronor säljs varje år. Det mesta som publiceras i universitetets många 
Acta-serier publiceras också öppet digitalt tillgängligt. Med återöppnandet 
av Carolinas butik i maj 2019 ökade åter synligheten och försäljningen av 
Acta-produktionen.

År 2019 påbörjades ett projekt som syftar till att göra svensk juridisk 
litteratur digitalt tillgänglig. Det stöds av bland annat Högsta domstolen 
och flera förlag, och förebilden är danska Projekt Jurabog. UUB har genom 
DiVA redan fritt publicerat flera volymer förlagsutgiven juridisk litteratur, 
och är nu pådrivande i arbetet med att skapa en öppet tillgänglig nationell 
resurs för juridisk litteratur.

UUB finns i dag på elva fysiska platser, tolv om Leufsta-biblioteket i 
norra Uppland räknas in. Därtill kommer magasin. Under de  senaste åren 
har mycket hänt vad gäller lokaler. År 2014 tillkom exempelvis Almedals-
biblioteket, och året efter flyttades Dag Hammarskjöld/Juridiska bibliote-
ket till nya lokaler på Slottsgränd. Digitala labb invigdes 2017 vid Ekono-
mikum- och Ångströmbiblioteken. År 2019 beslöts att återöppna det vackra 
gamla biologibiblioteket i Evolutionsbiologiskt centrum, nu i samarbete 
med Evolutionsmuseet och institutionerna på EBC.

Carolina Redivivas brukbarhet ökades gradvis redan före ombyggnaden 
2017–19. År 2014 renoverades det dåvarande kaféet. Den så kallade Tidskrifts-
läsesalen omplanerades så att den även kan fungera som föreläsningssal för 
ett åttiotal personer. Fler läsplatser har kontinuerligt skapats. Året efter togs 
den bemannade garderoben bort och 2015 infördes även söndagsöppet. 
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Renoveringen av Carolina Rediviva 2017–19 gjordes efter ritningar av 
Johan Celsing. Förhallen återställdes till sin forna pompa. Utställningssalen 
flyttades och gavs ny utformning. I de lokaler där utställningssalen tidi-
gare fanns inrättades en konferensdel med välutrustade sammanträdesrum. 
Tjänsterum renoverades. En större servering byggdes med plats både för 
entreprenör och medhavd mat. Kaféets två våningar erbjuder mer än 150 nya 
sittplatser som omedelbart efter återöppnandet blev populära studieplatser. 
I april 2020 öppnades ett nytt kafé. Med renoveringen har husets funk-
tion som studieplats förstärkts. Studenttillströmningen har överträffat alla 
förväntningar. Före coronapandemins utbrott våren 2020 besökte uppemot 
2 000 personer Carolina en vardag under terminstid. Betydelsen av biblio-
tek som studenternas vardags- och arbetsrum kan inte nog understrykas.

Rektor Eva Åkesson klipper bandet under överbibliotekarie Lars Burmans överinseende när biblioteket 2019 åter
invigdes efter renoveringen.
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Förnyelsen av Carolina uppmärksammades brett och positivt, men så 
är byggnaden också berömd. Till dagordningen för Uppsalaturisten hör 
att beskåda Silverbibeln. Varje år vinkar rektor och bibliotekets övriga he-
dersgäster från Carolinas balkong till alla dem som klockan tre på efter-
middagen samlats för att hälsa våren välkommen. Efter mösspåtagningen 
framträder sedan 2016 kören Orphei Drängar på trappan. De senaste åren 
har mer än 40 000 människor samlats framför biblioteket. Sista april 2020 
var det emellertid tomt och tyst, både på balkongen och framför Carolina. 
Pandemin hade lagt en hård hand över Uppsala.

I arbetet med universitetets långsiktiga lokalplanering inför år 2050 upp-
märksammas bibliotekens möjligheter. UUB har framhållit att det centralt 
belägna Carolina Rediviva skall användas mer för människor och möten 
och mindre som magasin. Ett exempel på innovativ användning av en gam-
mal byggnad är beslutet våren 2020 att inrymma universitetets nya forsk-
nings-hubb för artificiell intelligens på Carolina Rediviva. 

Och så kom corona. Den 18 mars 2020 blev all undervisning digital. 
UUB fördubblade omedelbart bemanningen av ”Fråga biblioteket”, som 
kan skötas på distans, och över en natt övergick biblioteksundervisningen 
från fysisk form till digital. För UUB har krisen inneburit att de digitala 
tjänsterna snabbt blivit mer synliga och efterfrågade. Svårast för biblioteket 
har varit att hantera tillströmningen av studenter. Trycket på studieplatser 
har varit stort och utglesning i läsesalarna nödvändig. Coronakrisen har 
varit en kraftfull påminnelse om bibliotekens viktiga roll som kreativ stu-
diemiljö. 

Berättelsen om biblioteket
Få samhällsinstitutioner har genomgått så fundamentala omställningar 
som biblioteken. Under 2010-talet har UUB lagt resurser på att framställa 
berättelsen om vad ett modernt universitetsbibliotek är. Service och sam-
lingar behöver synliggöras. Ett bekymmer är att när ett bibliotek fungerar 
som bäst märks knappt dess insatser. Ett exempel är att det normalt är 
biblioteket som möjliggör att en forskare kan öppna en digital forsknings-
publikation på sin skärm. Bibliotekstjänsternas osynlighet – eller att de tas 
för givna – gynnar användarna men försvårar både varumärkesarbete och 
diskussioner med finansiärer. Till universitetets och UUB:s givna tillgångar 
hör dock de fysiska campusbiblioteken och inte minst Carolina Rediviva, 
som verkligen inte är osynligt i stadsbilden. Under 2010-talet har vikt lagts 
vid att leva upp till den roll som anstår ett dominerande huvudbibliotek vid 
ett av världens hundra bästa universitet.
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UUB har arrangerat olika evenemang, vilket givit biblioteket en chans 
att synas. Ett av många exempel är då en konsert arrangerades i Tidskrifts-
läsesalen på Kulturnatten 2014. En stråkensemble framförde musik ur den 
märkvärdiga och unika samling neapolitansk 1700-talsmusik som finns i 
specialsamlingarna, och konserten presenterades av forskare som stude-
rat just denna samling. Kulturnatten 2016 genomförde Allmänna Sången 
en konsert i A-salen. Både då och vid de årliga Lucia-evenemangen har 
A-salen varit fullsatt. 

Den breda berättelsen om biblioteket handlar delvis om branding, och 
biblioteket har utnyttjat de tillfällen som givits till invigningar och jubileer. 
2010-talet avslutas för UUB:s del med det 400-årsjubileet som inleddes i 
april 2020 och avslutas 2021. Det utdragna firandet – olyckligt skadskjutet 
av coronapandemin – motiveras av två likartade beslut av Gustaf II Adolf 
1620 och 1621 vilka båda kan ses som formella grundläggningsdokument. 

De mer eller mindre spektakulära kommunikationsinsatserna är dock 
att se som tillfällen då det ständiga systematiska inre och yttre kommu-
nikationsarbetet lyfter ur sin vardagliga lunk – ungefär som när sjöodjuren 
på Carta Marina väcker förundran då de lyfter ryggen ur havet.

Avslutning
I UUB:s Mål och strategier 2016 uttrycks bibliotekets vision. Det skall finnas i 
universitetets centrum och vara en gemensam, ämnesövergripande, effektiv 
och användarnära infrastruktur. Biblioteket skall bidra till att universitetet 
fortsätter att vara en av världens främsta forsknings- och utbildningsmil-
jöer. Det skall fortsätta utveckla sin roll som Sveriges bredaste vetenskapliga 
bibliotek: öppet, utåtriktat och väl integrerat i universitetet. Verksamheten 
skall kännetecknas av förnyelse, innovation och samarbete.

Arbetet med att förverkliga visionen har med framgång pågått hela 
2010-talet. I Uppsala universitets forskningsutvärdering KoF 17 fick UUB 
högsta betyg inom fältet stöd och infrastruktur. En likartad bedömning 
gjorde utredaren Björn Brorström då han i mars 2020 avlämnade den ge-
nomlysning av UUB, som gavs titeln Tradition och förnyelse och konsten att 
hantera konkurrerande värden. Så här långt – hösten 2020 – har bibliotekets 
hantering av coronapandemins utmaningar varit god. Genom en samlad 
organisation och tydliga målsättningar har UUB snabbt kunnat ställa om 
utan att ställa in. Bibliotekets digitala utveckling har kraftigt påskyndats.

Som vetenskaplig infrastruktur har forskningsbiblioteken sedan århund-
raden möjliggjort forskning och högre utbildning. UUB har med sina sam-
lingar och sin höga kompetens haft ovanligt goda förutsättningar att stödja 
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Förhallen i Carolina Rediviva efter den  
omfattande renoveringen i slutet av 2010talet.
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världsledande forskning och utbildning av högsta kvalitet. De förändrade 
behoven i det digitaliserade samhället kräver en omfattande nyorientering 
och en samlad ansats. UUB har under 2010-talet i accelererande omfattning 
försökt svara mot dessa behov.
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Samlingar, kultur och 
klingande musik 

Av Margaretha Andersson

Ett starkt universitet förenar aktuell vetenskaplig forskning med tidlösa och 
samhälleliga värden. På så sätt bidrar det till samhällets resiliens. Med beto-
ning på ”en universitetsgemensam resurs för forskning, utbildning och sam-
verkan”, som det uttrycks i arbetsordningen för ”Uppsala universitet musik 
och museer”, samlas vid detta universitet kulturmiljöer i världsklass, veten-
skapligt och pedagogiskt motiverade föremålssamlingar och ett vitalt mu-
sikliv till stor glädje och nytta. Lärosätets samtliga anställda och studenter 
har fri entré till anläggningarna. 

Uppsala universitet har som Sveriges första universitet en unik nationell 
position. Dess rika arv utgör en källa till stolthet men är också ett konkret 
stöd till forskning och utbildning i dialog med omvärlden. Den avgående 
universitetsledningen har i linje med sina prioriterade ledord ”infrastruktur, 
internationalisering, kvalitet och kompetens” genomfört ett systematiskt ut-
vecklingsarbete för att samla tidigare fragmentiserade resurser och möjlig-
göra långsiktigt stöd för det operativa och strategiska arbetet för kulturen. 
Resurserna samlas och tillgängliggörs inom ramen för ”Uppsala universitet 
musik och museer” – en stödfunktion och infrastruktur för forskning och 
utbildning som etablerades 1 januari 2014. 

Genom uppdragets utformning främjar ”Uppsala universitet musik och 
museer” samverkan och dialog med det omgivande samhället med veten-
skapen i centrum samt ordnar kulturaktiviteter och exponerar lärosätet som 
ledande bildningsmiljö. Sammantaget utgör verksamheten i dag en modern 
och internationellt konkurrenskraftig resurs som fullgör sitt kärnuppdrag 
genom att 1) utarbeta strategier och svara för utveckling och drift av gemen-
samma delar av universitetets kultur- och kulturarvsverksamheter, 2) ansvara 
för och tillgängliggöra  universitetets föremålssamlingar som infra struktur 
för forskare och studenter, 3) ansvara för den klingande musiken i samband 
med akademiska högtider, publika  evenemang och  universitetsledningens 
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Större kulturproduktioner 2012–20
2012
Tre ton minidatorer – 40 år med datorer i Uppsala universitets tjänst
Utställning i Gustavianum i samarbete med datorföreningen UpDate. Utställ-
ningsansvarig: John Worley.

2013
Tegel – Trädgård
Utställning av Ulla Viotti i Botaniska trädgården. Kurator: Anna Jonson.

Ursprung
Utställning om människans evolution i Evolutionsmuseet.

2014
Ohana – fin blomma
Utställning av konstnärsgruppen Artminers i Botaniska trädgården. Organisa-
tör: Uppsala linneanska trädgårdar.

Ikebana & Contemporary Plant Art
Utställning av de japanska konstnärerna Naoaki Donuma, Junichi Kakizaki, 
Katsuhito Kurata, Hiroki Ohara, Shizouko Ono, Ohya Rica, Takaya Terada i
Botaniska trädgården. Kuratorer: Kajsa Haglund och Elisabeth Yanagisawa 
Avén.

2015
Den Goda Staden/West Side Story
Uppsala universitet och Kungl. Akademiska kapellet. Samverkansprojekt i 
Uppsala med tjugo medverkande organisationer. Projektledare: Margaretha 
Andersson. Producent: Anna Liv Jonsson.

2016–17
Konstskatter från Uppsala universitet
Utställning i Zornmuseet i Mora, invigd av rektor Eva Åkesson. Samarbete 
mellan Zornmuseet i Mora och Gustavianum.

2017
BVC för de inre tillväxtkurvorna
Utställning i Botaniska trädgården. Samarbete med Uppsala barn- och babylab, 
professor Gustaf Gredebäck. Kurator: Anette Andersson.

Drömmen om det exakta
Vetenskapshistorisk utställning i Gustavianum. Samarbete med Teknisk- 
naturvetenskapliga fakulteten och vicerektor Johan Tysk.
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representation, 4) bistå institutioner och andra enheter med råd och stöd i 
bevarandefrågor av vetenskapshistorisk karaktär, 5) utveckla lärandemiljöer 
och mötesplatser samt främja användandet av kultur och kulturarv i forsk-
ning och utbildning.

Verksamheten bedrivs via flera organisatoriska funktioner: Gustavia-
num – Uppsala universitetsmuseum, Uppsala linneanska trädgårdar med 
tre historiska trädgårdar i operativ drift,  Evolutionsmuseet med världs-
ledande samlingar inom biodiversitetsområdet, studentsym foni orkestern 
Kungl. Akademiska kapellet, Uppsala University Jazz Orchestra samt Kör-
centrum. Samverkan och projekt med interna och externa parter är en cent-
ral del av verksamhetsidén. Uppsala universitet välkomnar därför årligen 
cirka 400 000 besökare till aktiviteter och fysiska platser som är öppna för 
allmänhet, forskare och studenter. 

Finansieringen är tredelad: avkastning på donationsmedel, basanslag 
för forskning samt intäkter från externa finansiärer, projekt och besöka-
re. Externa medel står för omkring en tredjedel av intäkterna. Här ryms 
både större projektbidrag som söks i konkurrens, långsiktiga samverkans-
projekt med externa organisationer och entréavgifter från enskilda besöka-
re.  Finansieringsmodellen är stabil och medger både långsiktig förvaltning 

2018
The Vikings Begin (internationellt turnerande utställning).
Samarbete mellan Gustavianum och Institutionen för arkeologi och antik 
 historia (Neil Price, Charlotte Hedenstierna-Jonsson och John Ljungkvist).

The Art of Natural Science in Sweden – Treasures from Uppsala University. 
Utställning i Tokyo. Samarbete mellan Gustavianum och Tokyos universitets-
museum, vilket ingick i det officiella programmet i samband med 150-årsjubileet 
av de första diplomatiska förbindelserna mellan Japan och Sverige. Utställning-
en invigdes i närvaro av Sveriges och Japans statsöverhuvuden.

2019
A Sense of Space
Utställning med verk av Lynne Brown i Botaniska trädgården i Uppsala samt i 
Almedalsbiblioteket i Visby. Kommissarie: Marika Hedin.

2020
Gianni Schicci
Opera av Puccini, uppförd med stöd från Kjell och Märta Beijers Stiftelse (upp-
skjuten till kommande år på grund av covid-19-pandemin). Regissör: Wilhelm 
Carlsson, filosofie doktor  honoris causa.
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och förnyelse genom projekt och samarbeten. Modellen möjliggör också 
ett uttryckligt fokus på att tillhandahålla infrastruktur för utbildning och 
tillför externa resurser som kommer studenterna till del. Under 2019 var 
omsättningen närmare hundra miljoner kronor.

Kvalitet och förnyelse – också i universitetets äldsta delar
Det finns över 20 000 universitet i världen men Uppsala universitet tillhör 
en begränsad grupp av gamla och högt rankade lärosäten, där kultur och 
traditioner utgör en integrerad del av den akademiska kvalitetskulturen. 
”Uppsala universitet musik och museer” är, liksom universitetsbiblioteket, 
en vetenskaplig minnes institution som vårdar och tillgängliggör omfat-
tande forskningssamlingar, kulturmiljöer, världsunika föremål och akade-
miska traditioner. 

Vid Uppsala universitet finns fantastiska skatter, i många fall helt unika 
i världen. Det kan röra sig om konstverk och konstföremål, såsom Augs-
burgska konstskåpet eller den så kallade konststudiesamlingen som rymmer 
verk av konsthistorisk betydelse, bland annat av holländska mästare. Andra 
exempel är autentiskt växtmaterial från Carl von Linnés tid, liksom hans 
bostäder och trädgårdar i Uppsala med omnejd. Vetenskapliga instrument 
som varit en förutsättning för experimentella framsteg finns också som 
en del av ett unikt vetenskapligt arv. Anders Celsius’ termometer och The 
Svedbergs Nobelpris belönade ultracentrifug är exempel med unik veten-
skapshistorisk betydelse. 

Museer och samlingar – infrastruktur i tiden
Vid Uppsala universitet har forskare i alla tider betraktat och utforskat vår 
fysiska verklighet med utgångspunkt i vetenskapligt motiverade frågeställ-
ningar. Augsburgska konstskåpet kan exempelvis karakteriseras som ett 
slags 1600-talets motsvarighet till vår tids världskulturmuseer. I dag finns 
närmare tjugo miljoner föremål i universitetets föremålssamlingar. Det rör 
sig om biologiskt material i form av djur, växter och fossil,  vetenskapliga 
instrument, arkeologiskt material från hela världen, medicinhistoriskt be-
tydande preparat, kulturhistoriska föremål, konst och mynt. Urvalet är 
forskarnas och föremålen är därför ofta väldokumenterade och har blivit 
föremål för ingående vetenskapligt studium. Traditionella museisamlingar 
har ofta annat ursprung där urval och bevarande haft andra motiv. Univer-
sitetets föremål tillgängliggörs också för forskare som antingen på nytt stu-
derar materialet – kanske med nya experimentella metoder – eller använder 
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det som referensmaterial. Samlingarna är viktiga resurser också i nutid där 
dagens forskning tillför nytt material som skall bevaras för att kunna gran-
skas av nya generationer forskare. 

Att bevara och tillgängliggöra fysiska samlingar är ett långsiktigt 
åtagan de, vilket åvilar universitetet som myndighet och inte enskilda fors-
kare eller forskningsprojekt. Tillgängliggörande och utbyten av intressant 
forskningsmaterial har alltid varit en del av vetenskapssamhällets rela-
tionsbyggande. Att ”samordna” och ”tillgängliggöra” är i dag mer aktuellt 
än någonsin, då Uppsala universitet är det svenska lärosäte som har det 
största och bredaste engagemanget i infrastrukturella resurser för forsk-
ning, till  exempel experimentella anläggningar, samlingar, databaser och 
mätstationer. Samtidigt rymmer begreppet numera viktiga inslag av ”gate 
keeping” för att säkerställa att myndigheten följer internationella konven-
tioner och andra etiska regelverk som styr hanteringen av biologiskt och 

Den pågående renoveringen av Gustavianum, Uppsalas universitetsmuseum, syftar till att förbättra museiklimatet i 
byggnaden. Därigenom kan flera viktiga och känsliga verk ur universitetets samlingar visas, samtidigt som de be
va ras för framtiden. Ovan syns en av de målningar som i framtiden kommer att visas i Gustavianum, nämligen 
holländaren Pieter Aertsens oljemålning ”Slaktarboden” från 1551. Uppsala universitets konstsamling, UU 1.
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kultur historiskt material. I nutid används benämningen Open Science, vil-
ket inkluderar regelverk som skall säkerställa att publicerade slutsatser kan 
granskas av andra forskare genom öppen tillgång till material och metoder. 
Ofta finns inslag av digitalisering, då det förutom själva föremålen också 
finns behov av register, meta data samt lagring av digitala bilder och forsk-
ningsdata. Verksamheterna deltar i nationella och internationella processer 
för att etablera och förstärka nätverk som blir en viktig del av de infra-
strukturella plattformarna. Evolutionsmuseet är engagerat i flera nationella 
och internationella nätverk och infrastrukturer inom biodiversitetsområdet. 
Extern finansiering erhålls bland annat från  Artdatabanken och Veten-
skapsrådet.

Uppsala universitets kulturhistoriska samlingar vid Gustavianum var 
länge fysiskt splittrade och inte tillgängliga på samma sätt som de natur-
historiska samlingarna. Med utgångspunkt i prioriteringar på lednings-
nivå initierades 2012 ett projekt för att öka tillgängligheten och säkerställa 
samlingarnas bevarande. Universitetet investerade i moderna samlingsarkiv 
centralt på campus och i början av 2015 öppnades en infrastrukturell sam-
lingsfacilitet för forskning och utbildning också inom det kulturhistoriska 
området. Den unika satsningen blev snabbt populär. Varje år kommer cirka 
2 000 forskare och studenter – de senare vanligen med sina lärare som inte-
grerar  praktiska moment och föremålsbaserad pedagogik i undervisningen. 
Till stöd för akademiska lärare som vill använda samlingarna har också en 
universitets pedagogisk kurs utvecklats med handledningsmaterial och möj-
lighet till kollegialt utbyte. Det är en uttalad avsikt att samlingarna skall 
vara en resurs för hela universitetet, något som också genomförs i prakti-
ken genom samarbeten med flera institutioner från universitetets tre veten-
skapsområden. 

Ett systematiskt arbete för att tillgängliggöra universitetets samlingar 
har involverat dess förnämliga skatt av äldre konst, vilken räknas som den 
mest betydande i landet efter Nationalmuseum. Även denna samling var 
tidigare utspridd i lokaler med bristande säkerhet och bristfälliga klimat-
förhållanden, vilket orsakade skador och kostnader samt minskade till-
gängligheten. Efter vidtagna åtgärder bevaras samlingen nu i fullgoda 
lokaler som inkluderar en så kallad konststudiesal, vilken välkomnar fors-
kare och studenter. 
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Ett internationellt universitet i världen
Ett gammalt universitet har omfattande vetenskapliga kontakter, ofta i nät-
verk som har utvecklats och bestått över sekler. Dagens fokus på ett natio-
nellt system för högre utbildning och forskning är väsentligen en ”nyhet” 
från 1900-talets senare del. Dessförinnan var internationella kontakter och 
utbyten det grundläggande fundamentet i en akademisk verksamhet. Det 
återspeglas i samlingarna! Carl von Linné är ett av vetenskapens mest kända 
namn och ett exempel på hur ledande forskare ofta har hela världen som 
arbetsfält. Numera är Uppsala linneanska trädgårdar populära besöksmål. 
Linné utövar än i dag en dragningskraft på internationella studenter. Även i 
representativa sammanhang, där universitetet tar emot internationella besök 
eller vill befästa viktiga internationella relationer, utgör besök vid Linné-
minnena ofta en del av programmen. Bevarade hemmiljöer kompletteras av 
vetenskapligt material där autentiska växter som fortfarande växer vilt eller 
odlas och används aktivt. Kopplingen mellan platser runt om i världen och 
lokala förhållanden i Uppsala är så associerad till den systematiska biologins 

Verksamhetsansvariga vid Uppsala universitets  
kulturverksamheter 2012–20
Avdelningschef för ”Uppsala universitet musik och museer”: 
Margaretha Andersson 2014–

Gustavianum:
Ing-Marie Munktell – till och med 31 augusti 2013
Marika Hedin – 1 september 2013–28 februari 2019
Mikael Ahlund – från och med 1 mars 2019 

Uppsala linneanska trädgårdar: Mats Block – hela perioden

Evolutionsmuseet: Mats Eriksson – hela perioden

Director musices/Kungl. Akademiska kapellet: Stefan Karpe – hela perioden

Uppsala University Jazz Orchestra: Ulf Johansson Werre – hela perioden

Körcentrum: Stefan Parkman – till och med 30 juni 2020

Myntkabinettet och Konstsamlingen har inte haft status som egen verksamhet under 
denna period. Under Anders Hallbergs rektorstid inkorporerades de i Gustavianum 
tillsammans med resurser för att ansvara för verksamheten. 
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framväxt som vetenskaplig disciplin att den utgör grunden för en världs-
arvskandidatur samtidigt som dagens vetenskapliga nivå inom området vid 
lärosätet håller hög klass. 

”Uppsala universitet musik och museer” understödjer internationalise-
ringsarbetet genom engagemang i universitetets nätverk. Botaniska träd-
gårdar och naturhistoriska museer har världsvida samarbeten och lånar 
eller byter regelmässigt material. Även inom det kulturhistoriska området 
sker utbyte med andra framstående internationella läro säten. Den kling-
ande musiken lockar många internationella studenter som ges en utveck-
lande vistelse vid Uppsala universitet. Vid många universitet finns orkest-
rar.  Etableringen av ett internationellt nätverk för universitetsorkestrar 
inom det klassiska området – ENUO (European Network for University 

Under våren och sommaren 2018 visade universitetsmuseet Gustavianum en utställning i Tokyo. Expositionen hade 
titeln ”The Art of Natural Science in Sweden – Treasures from Uppsala University” och uppmärksammade särskilt 
Olof Rudbeck den äldre, Carl von Linné och Carl Peter Thunberg. Till vänster syns Mikael Ahlund, då biträdande 
chef för Gustavianum, vilken vid  invigningen representerade universitetet tillsammans med museichefen Marika 
Hedin och prorektor Anders Malmberg, visa före mål för kejsar Akihito och kejsarinnan Michiko med det svenska 
kungaparet. Kejsar Akihito, som abdikerade 2019, blev universitetets Hedersmedlem vid Linnéfesten 2007. Foto
graf: Koji Sasahara.
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 Orchestras) – är en viktig insats för internationalisering som koordineras 
genom Kungl. Akademiska kapellet. Nätverket har 132 medlemsorkestrar 
från sexton länder inom EU. Förutom att underlätta för studenter att hitta 
en orkester under utbytesstudierna ges möjlighet att diskutera repertoar, 
låna noter, genomföra utbyten och öka kontakterna mellan dirigenter och 
andra som leder universitetsorkestrar. 

Fysiska miljöer och samlingar är av lätt insedda skäl knutna till platsen 
Uppsala. Musiken är däremot en tillgång som lämpar sig för att synliggöra 
universitetet internationellt. Samarbeten och utbyten med Harvard, Yale 
och Sorbonne liksom turnéer till Kina, Frankrike, Tyskland, USA och Ja-
pan sker återkommande. 

En betydelsefull uppgift är att exponera universitetet som ledande bild-
ningsmiljö. Därför är samarbeten med, och exponering av, universitetets 
mest framstående forskare en prioriterad uppgift. Ett sätt att göra detta 
är genom utställningar som vilar på den senaste forskningen. Ett sådant 
 exempel var utställningen ”The Vikings Begin” som producerades i sam-
arbete med rådsforskaren professor Neil Price. De internationellt orien-
terade kulturprogrammen sker ofta i anslutning till ledningsbesök eller 
 arrangemang som vänder sig till internationella alumner och vänner. Upp-
sala universitet samarbetar och samverkar med Utrikesdepartementet samt 
finansiärer och andra svenska lärosäten för ökad internationell synlighet 
och genomslag för Sverige som framstående kunskaps nation. 

Kunskap bygger kompetens och konkurrenskraft
En viktig uppgift för en infrastrukturell facilitet vid ett universitet är att 
främja kompetensutveckling mer generellt, såväl inom lärosätet som för 
samhället i stort. Förutom att bistå forskare som söker material i samling-
arna genomförs insatser som syftar till att stärka studenternas kompetens 
och anställningsbarhet. Samlingarna är öppna för besökande lärare och 
studentgrupper. Disputerad museipersonal deltar i undervisning och hand-
ledning av enskilda och grupper. Studenterna ges möjlighet att arbeta med 
material ur samlingarna och en särskild form av så kallade handling sessions 
har utvecklats efter internationella förebilder. Vid Evolutionsmuseet finns 
eftertraktad kompetens inom biodiversitetsområdet som regelmässigt kom-
mer undervisningen till del, särskilt då samlingarna av biologiskt material 
tillgängliggörs för studenterna. Biodiversitetskompetensen är viktig för att 
säkerställa att handhavandet av biologiskt material sker i linje med inter-
nationella åtaganden och konventioner. Även inom det kulturhistoriska 
området finns etiska aspekter, där kompetens finns i organisationen.
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Samlingarna utgör en resurs för universitetets samtliga vetenskapsområ-
den och ger ökade möjligheter till kontakttid mellan lärare och studenter. 
De öppnar därtill för alternativa pedagogiska metoder med ett föremåls-
baserat perspektiv som ökar konkretion och förståelse samt ger  värdefull 
praktisk erfarenhet. Inte minst det sistnämnda utgör en konkurrensfördel 
för studenter vid Uppsala universitet. I anslutning till samlingar och publik 
verksamhet finns möjlighet till både praktik och timanställningar. Studen-
ter från hela universitet utnyttjar möjligheten och ges därigenom relevant 
kontakt med yrkeslivet inom verksamheter som involverar samlingsvård, 
guidning, utveckling av programverksamhet och drift av attraktiva besöks-
mål. 

Verksamheten inom ”Uppsala universitet musik och museer” är unik i 
 Sverige genom sin omfattning och långa kontinuitet. Den främjar  kollegialt 
utbyte med internationellt framstående universitet till båtnad för förmed-
ling av erfarenhet och inspiration. Samarbeten inom sakområdena finns 
därför med universitet som Cambridge och Bologna. 

Vetenskap möter omvärld
I högskolelagen finns bestämmelser som uppmanar lärosätena att samverka 
med det omgivande samhället, informera om sin verksamhet samt verka för 
att forskningsresultat kommer till nytta. Verksamheten skall därtill främja 
hållbar utveckling, breddad rekrytering, jämställdhet och förståelse för in-
ternationella förhållanden. Tillgången till unika samlingar, hög kompetens 
och fysiska platser som lämpar sig för publik verksamhet ger förstås goda 
möjligheter till aktiviteter i gränsytan mellan vetenskap och omvärld. 

Evolutionsmuseet, Gustavianum och Uppsala linneanska trädgårdar 
är öppna för publik och utgör viktiga besöksmål i Uppsala, där de erbju-
der utställningar, konserter, programverksamhet och tillfällen till dialog 
med kunskap och kritiskt tänkande i centrum. Förutom mer traditionella 
basutställningar och programverksamhet som vänder sig till skolor och 
special intresserade målgrupper sker ett aktivt arbete för att göra platserna 
till moderna och mångsidiga mötesplatser. En liten universitetshistorisk 
utställning möter till exempel numera besökarna i det nyrenoverade Uni-
versitetshuset. Guidning och programverksamhet sker till viss del på andra 
språk än svenska. Ett exempel är Evolutionsmuseets satsning ”Everything 
in English” som lockar många besökare med internationell bakgrund. Sam-
verkan med Uppsala kommun är väl fungerande och bidrar till att öka verk-
samhetens angelägenhet och relevans. Botaniska trädgården har ett mycket 
varierat sommarprogram som låter sig väl förenas med trädgårdarna som 
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historiska platser. Programmet har, förutom universitetets egna arrange-
mang, bland annat inkluderat välbesökta konserter med artister som Elton 
John, Gyllene Tider och Patti Smith. Även de idrottsintresserade har myck-
et att hämta: yogaklasser och tai chi men också boule-SM och aktiviteter 
med cykelfokus. Cykeltemat är återkommande och inkluderar betoning på 
hållbarhet inklusive ökat intresse för cykling och äventyrliga trickcykling 
genom Red Bull Challenge.

Vetenskapsfestivalen SciFest är ett årligen återkommande arrangemang 
som vänder sig till barn och unga – skolor, enskilda och familjer. Festiva-
len koordineras av vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap och 
har utvecklats till ett universitetsgemensamt arrangemang. Universitetets 
tre vetenskapsområden, ”Uppsala universitet musik och museer” samt SLU 
är parter. Under tre intensiva dagar uppgår antalet besökare till närmare 
10 000 och det ordnas särskilda aktiviteter för lärare. SciFest är inte bara en 

Linnéträdgården, som återskapades på 1920talet har sedan 1970talet förvaltats av Uppsala universitet. Trädgården 
tillhör, liksom övriga Linnéminnen, stadens mest populära besöksmål. Fotograf: Uppsala universitet.
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festival utan också en plattform som ger stöd till forskare inom alla veten-
skapliga discipliner som vill nå ut till externa målgrupper.

För att stärka relationerna mellan universitetet och det omgivande sam-
hället genomfördes 2015 ett experimentellt samverkansprojekt under rub-
riken ”Den goda staden”. Centralt för projektet var musikalproduktionen 
”West Side Story” i Svandammshallarna. Uppsättningen spelades med 
tio utsålda föreställningar som karakteriserades av medryckande musik, 
framförd av Kungl. Akademiska kapellet, spektakulära dansnummer och 
unga förmågor med starka scenpersonligheter. Samtidigt betonade verket 
samhällsutmaningar såsom utanförskap, etnicitet och gängkonflikter. Där 
unga söker efter tillhörighet och identitet har samhälle och universitet ett 
ansvar att visa sig, erbjuda alternativ och bjuda in till breddad rekrytering. 
Projektet samlade närmare tjugo organisatoriska parter, vilka tillsammans 
byggde ett årslångt program av samverkansaktiviteter på platser runt om i 

Uppsättningen av West Side Story i Svandammshallarna hösten 2015 blev mycket uppskattad. Musikalproduktio
nen utgjorde en del av ett större samarbete mellan universitetet och lokalsamhället.
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Uppsala. Detta arbete blev ett startskott för en mer förtroendefull dialog 
mellan stadens aktörer och etablerade relationer som nu är en integrerad del 
i universitetets samverkansarbete med fokus på social och kulturell hållbar-
het. Forskning och utbildning med externa parter har också utvecklats som 
resultat av projektet, bland annat inom industriell ekonomi tillsammans 
med NCC. 

Avstamp mot framtiden ...
Verksamheten inom ”Uppsala universitet musik och museer” länkar sam-
man universitetsledningens prioriteringar till en gränsöverskridande ge-
menskap, både inom det ofta disciplinärt inriktade universitetet och utåt 
mot det omgivande samhället. Attraktiva vetenskapshistoriska miljöer och 
centralt belägna karaktärsbyggnader ger goda möjligheter för universitetet 
att göra avtryck i staden och det offentliga rummet. Projektet ”Utvecklings-
plan 2050” utgår från fysisk planering och tar sikte mot framtidens universi-
tet med utgångspunkt i den byggda miljön. Vikten av att vara ett universitet 
i staden liksom värdet av attraktiva miljöer och mötesplatser betonas. Äldre 
byggnader har ofta tekniska utmaningar och historiska miljöer av riksin-
tresse måste behandlas varsamt. Musicum har renoverats. Gustavianum 
genomgår en teknisk modernisering i syfte att förhöja klimat, säkerhet och 
tillgänglighet till en nivå som ger besökarna möjlighet att ta del av konst 
och kulturhistoriska föremål i absolut världsklass. Evolutionsmuseets loka-
ler moderniseras successivt med bland annat ny belysning i utställningarna. 
I samarbete med universitetsbiblioteket skapas också en ny, gemensam ent-
réfunktion som  accentuerar platsen som en öppen och tillgänglig kunskaps-
miljö centralt inom Uppsala universitet. De linneanska trädgårdarna pro-
jekterar moderna personalutrymmen i Botaniska trädgården och förstärker 
samordningen med Linnéträdgården i dialog med Uppsala kommun.

Exercitierna – en levande tradition
Vid Uppsala universitet finns många traditioner som fyller en viktig funk-
tion än i dag. Till dessa hör de så kallade exercitierna, det vill säga öv-
ningsämnena. Dessa tillkom 1663 för att säkerställa att studenterna, särskilt 
unga män ur högreståndsfamiljer, fick en gedigen praktisk yrkesutbildning 
till gagn för deras framtida värv som officerare, präster eller ämbetsmän. 
 Genom åren har exercitiernas innehåll och antal växlat. De tidigare språk-
mästarnas uppdrag, det vill säga att undervisa i moderna språk, ingår sedan 
1800-talets mitt i det vetenskapliga språkstudiet vid universitetet, numera 
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inom Språkvetenskapliga fakulteten. Tidigare har universitetet därtill haft 
en dansmästare. De exercitier som har bevarats in i nutid har under Eva 
Åkessons rektorat företrätts av dessa exercitiemästare: 

Fäktning Fäktmästare Igor Tsikinjov.  
Musik  Director musices Stefan Karpe.
Ridning Akademistallmästare Karin Agenäs.
  Inspector Equitandi Marianne Andersson.
Teckning Ritmästare Ulla Fries.

Ridverksamheten organiseras numera inom ramen för Uppsala Akade-
miska Ridklubb, en ideell förening som är öppen för studenter, anställda 
och alumner. Universitetets så kallade ridinstitution har funnits ända sedan 
1663 och är den näst äldsta organiserade ridundervisningen i världen efter 
Spanska ridskolan i Wien. I dag bedrivs verksamheten vid Akademistallet 
i Kvarnbo. År 2013 högtidlighölls ridinstitutionens 350-årsjubileum, var-
vid utgavs historiken Till häst, ederad av Marianne Andersson och Johan 
Sjöberg. Sedan tidigare delades tio så kallade ridstipendier ut till förtjänta 

Kungl. Akademiska kapellet utgör en viktig del av det musikaliska livet kring universitetet. Ensemblen framträder 
såväl i samband med akademiska högtider som i andra sammanhang. Fotograf: QIMAGE.
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studenter. I anslutning till jubileet inrättade rektor Eva Åkesson dessutom 
Eric Lette-stipendiet, vilket kan sökas nationellt av ryttare på hög nivå och 
med goda studiemeriter.

Vid Konstvetenskapliga institutionen finns sedan länge en ritmästare 
med verksamhet i ritsalen, där undervisning sker i kroki och teckning. Både 
studenter och anställda vid universitetet kan ta del av lektioner och verk-
stad. Fäktning för studentgrupper bedrivs via föreningen Uppsala fäktning 
med verksamhet förlagd till fäktsalen vid Fyrishov.

Uppsala universitets orkesterverksamheter förenar tradition och förny-
else via Kungl. Akademiska kapellet (grundat 1627) och Uppsala University 
Jazz Orchestra (grundad 2004). De organiseras av director musices Stefan 
Karpe respektive Ulf Johansson-Werre och omfattar tillsammans omkring 
tvåhundra aktiva medlemmar. Studenter och anställda utgör basen i orkest-
rarna, vilka regelbundet kompletteras med högklassiga solister. Orkestrarna 
bidrar till den klingande miljön vid Uppsala universitet genom egna fram-
trädanden. De är också en del av det officiella programmet vid akademiska 
festligheter såsom promotioner, mottagningar för studenter och internatio-
nella gäster, universitetsledningens representation och andra större tilldra-
gelser. 

Till det klingande musiklivet vid universitetet hör vidare att täta band 
är knutna med högklassiga körer i Uppsala, vilka återkommer som gäster 
vid högtider och evenemang. Även dessa relationer karakteriseras av såväl 
tradition som förnyelse. Allmänna Sången och Orphei Drängar är klassis-
ka Uppsalakörer vars förbindelser med lärosätet inleddes under 1800-talet. 
I modern tid har de kompletterats av Uppsala Akademiska Kammarkör och 
damkören La Cappella.
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Ceremoni och protokoll 
i växlande inramning

Av Per Ström

Redan vid den första dokumenterade promotionshögtiden den 22 januari 
1600, när det fem år tidigare officiellt återöppnade universitetets filosofiska 
fakultet promoverade baccalaurer och magistrar men det inte fanns lager-
blad att uppbringa till kransarna, yttrade promotor de tänkvärda orden: ”Så 
därför har vi gjort som vi brukar; kan vi inte göra som vi vill, gör vi som vi 
kan.” Men han talade givetvis på latin – kransarna förfärdigades av vinruta.

Universitetets årsrytm med de tre större högtiderna, en doktorspromo-
tion efter varje termin och professorsinstallation för det senaste läsårets ny-
anställda professorer på hösten, har sedan millennieskiftet funnit sin form. 
De därtill kommande högtiderna med Dag Hammarskjöld-föreläsning, 
Nobelpristagarbesök, hyllande av medaljörer och trogna medarbetare och 
avtackning av dem som gått i pension, tillhör också det etablerade akade-
miska året, liksom återkommande temadagar och konferenser samt studen-
ternas välkomst- och examenshögtider. 

Under den rektorsperiod som nu går mot sitt slut har emellertid två ut-
maningar för i synnerhet promotionsfesterna behövt hanteras i den anda 
som anges av det inledningsvis nämnda mottot från Laurentius Paulinus 
Gothus. En är den under 2020 rådande situationen med pandemin och 
 covid-19. Till följd av denna försköts promotionsfesten som traditionsenligt 
planerats för sista fredagen i maj detta år på framtiden. Samtliga fakulteter 
enades med rektor om att flytta promotionerna till det datum som tidigare 
var vikt för professorsinstallationen i november. Huruvida någon planerad 
promotion tidigare i historien har ställts in är ovisst.

Den förra stora utmaningen var att kunna genomföra promotioner utan 
universitetets aula, under den tid Universitetshuset skulle vara helt stängt 
för en genomgripande renovering åren 2016–17. Som så ofta lönade det 
sig att återknyta till tradition och historia. Före Universitetshusets invig-
ning 1887 hade de stora promotionerna, såsom vid jubelfesten 1877,  hållits 
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i  domkyrkan. Senast promotionerna ägt rum där var vid universitetets 
450-årsjubileum 1927, då aulan i stället huserade den stora och gemensamma 
banketten – detta var före Rikssalens restaurering och inrättande för så-
dana ändamål. En förfrågan om möjligheten för akademin att få återvända 
till kyrkans hägn för sina högtider under renoveringstiden fick omedelbart 
positivt bemötande. Måndagen efter vinterpromotionen den 29 januari 2016 
stängdes Universitetshuset och förvandlades till en byggarbetsplats.

Åter i kyrkans hägn
Arkiverade program från 1927 gav en bild av hur inpassering och placering 
av olika kategorier av gäster och åskådare då var organiserad. Det framgick 
snart att ordningen från nio decennier tidigare inte kunde återskapas, dels 
på grund av förändringar i kyrkorummet, dels till följd av andra ändrade 
förhållanden. Vad som fordrades var en anpassning av den nuvarande 
 ceremonin till kyrkorummets förutsättningar; där aulan har en vid scen och 
ett åskådarrum på bredden är domkyrkan i stället utsträckt på längden med 
begränsad sikt från sidoskeppen. Det skulle gälla att både bereda rum för så 
många som möjligt att kunna följa akten och samtidigt ge plats för proces-
sionen och rörelseutrymme för medverkande. Placeringen av olika katego-
rier av deltagare måste också ske med en för rummet passande fördelning.

Under vissa renoveringar i universitetets aula läsåret 1993/94 hade visser-
ligen professorsinstallationerna genomförts i domkyrkan men störst hjälp i 
planeringen av placering och flöden av processioner och agerande hade de 
ansvariga nu av erfarenheterna från den stora Linnéfesten 23 maj 2007. Då 
var flera av promotionsgruppens nyckelpersoner liksom författaren av dessa 
rader också ansvariga. Den gången gällde det att placera alla deltagare så i 
domkyrkan att de, när den stora processionen senare nådde Universitetshu-
set, kunde träda in i korrekt ordning i aulan och erhålla rätt placering även 
där. 

Genom engagerad medverkan från vaktmästeriet i Universitetshuset och 
lika stort hjälpsamt tillmötesgående från domkyrkans personal kunde kyr-
kan under sista veckan i maj ställas om för promotion enligt den uppgjorda 
planen. Katederns eller parnassens placering en bit upp i koret var utgångs-
punkt. På sidorna av denna skulle promotorer och jubeldoktorer beredas 
plats samtidigt som utrymme måste ges för fakulteternas lärare att vid sitt 
in- och uttåg passera på ömse sidor om den eftersom deras platser fyllde 
huvud delen av koret med en smal mittgång. Längst upp i koret  närmast 
trapporna till altarrummet hade Kungl. Akademiska kapellet sin plats. 
Runt altaret placerades stativ för fanborgen.
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Vårpromotionshögtiden i domkyrkan 2016.
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I korsmitten, under kröningsvalvet, hade rektor och hedersgäster sina 
stolar och på båda sidor om korsmitten de unga promovendi. Övriga gäs-
ter i processionen samt emeriti var placerade i de främsta bänkarna bakom 
rektor. För att i möjligaste mån ge de akademiska lärarna, som alltså var 
placerade bakom katedern, och åhörare i sidoskeppen möjlighet att följa ce-
remonin hyrdes bildskärmar in, vilka placerades strategiskt på pelarna och 
återgav skeendet på och framför parnassen. 

För att undvika förvirring skedde inträdet till ceremonin för allmän-
heten genom västporten medan medverkande och deltagare i processionen 
trädde in genom södra porten. Processionerna, som normalt ställer upp åt 

Antalet promoverade doktorer efter avlagda prov  
från januari 2012 till maj 2020.

År Vinter Vår Totalt
2012  63 149 212
2013  74  90 164
2014  73 137 210
2015  79 125 204
2016  76 153 229
2017  61 128 189
2018 105 166 271
2019  90 144 234
2020  85 –*  85
Källa: Tabeller i den interna agendan för varje tillfälle. 
* Vårpromotionen 2020, till vilken 100 promovendi 
hade anmält sig, sköts på grund av covid-19-pandemin 
upp till november 2020. I skrivande stund, slutet av 
oktober detta år, hade 31 promovendi anmält sig till 
den uppskjutna högtiden.

Antalet nyinstallerade  
professorer 2012 till 2019

2012  42
2013  29
2014  25
2015  42
2016  46
2017  24
2018  45
2019  25
Totalt 2012–19 278
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var sitt håll på trapphallens galleri, formerades nu på motsvarande sätt i 
koromgången med gäster och akademistaten på södra sidan och promotorer 
med unga promovendi på den norra. Fanborgen och studenternas proces-
sion formerades under orgelläktaren i väster. Salutbatteriet var posterat på 
vanlig plats utanför Universitetshusets södra gavel. Allt var därmed färdigt 
för doktorspromotion i Uppsala domkyrka den 27 maj 2016. 

Till processionen spelade växelvis universitetsorganisten på stora orgeln 
och Kungl. Akademiska kapellet i koret. När sedan Teologiska fakultetens 
promotor Mikael Stenmark promoverat fakultetens jubeldoktorer, av vilka 
dess egna gamla kolleger Lars Hartman och Anders Jeffner var närvarande, 
blev teologie doktor Maria Eckerdal den första att som iuvenis promoveras 
i domkyrkan sedan Manne Siegbahn vid jubelfesten den 16 september 1927 
såsom ultimus promoverat filosofie doktor Torsten Lundblad. Som avslut-
ning på akten framfördes jubeldoktorernas tack för studenternas hyllning av 
universitetets forne rektor professor Stig Strömholm, vilken hade promove-
rats till juris jubeldoktor.

Promotioner i domkyrkan kom därefter att äga rum även den 27 januari 
2017. För vårpromotionen det året gjordes aulan tillfälligt tillgänglig för 
promotionen, innan renoveringen av huset slutfördes under höstterminen.

Professor Stig Strömholm mottager Juridiska fakultetens hyllning efter att ha promoverats till jubeldoktor 
i domkyrkan 2016. Promotor var fakultetens dekanus Mattias Dahlberg.
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Erfarenheterna från promotionerna i domkyrkan var goda och upplevel-
sen var för många extra högtidlig. Det betraktades av de ansvariga som en 
förmån att ha fått medverka till att återuppväcka denna för upsaliensiska 
förhållanden bortglömda tradition. Den meningen yppades också, att det 
kanske inte borde dröja åttionio år till nästa gång, utan att kunskapen om 
ett sådant genomförande av ceremonin kunde hållas vid liv med någon 
 intervall.

Fler extraordinära lösningar …
Universitetet har under dessa nio år hedrats med fyra besök av främmande 
statschefer varav tre sådana inom programmet för ett statsbesök. Det förs-
ta av dessa var statsbesöket från Turkiet i mars 2013. Planeringen fortgick 
med förbesök och visningar av universitetets officiella mottagningsrum i 
Universitets huset och visningssalar på universitetsbiblioteket Carolina Re-
diviva, där som vanligt i dessa sammanhang sällsynta skatter med anknyt-
ning till besökslandet fanns att beskåda. Dock visade det sig att de önske-
mål och krav som till slut ställdes på säkerhetsarrangemang omöjliggjorde 
besök i både universitetshus och bibliotek. Genom tillmötesgående från 
landshövdingen fick universitetet därför under några eftermiddagstimmar 
etablera sig i residensets tornsal på Uppsala slott dit en utvald utställning av 
föremål ur samlingarna kunde föras och exponeras. Denna visning, vilken 
avslutade statsbesöket, tilldrog sig stort intresse från såväl president och fru 
Gül som kungaparet.

Som avslutning på sitt statsbesök från Indien kom dess president Pranab 
Mukherjee till universitetet i början av juni 2015 och ledsagades av kron-
prinsessparet. Presidenten mottogs högtidligt i Universitetshuset och signe-
rade gästboken samt framträdde inför en fullsatt aula och talade över ämnet 
 ”Tagore and Gandhi: Do they have Contemporary Relevance for Global 
Peace?” I september 2016 deltog Mauritius’ president Bibi Ameenah Firdaus 
Gurib-Fakim som privatperson och forskare i en SANORD-konferens i 
Uppsala om ”New Public Management” där hon också själv framträdde 
som talare. Det tredje statsbesöket under rektorsperioden inföll i januari 
2018 då Islands president Gu∂ni Th. Jóhannesson med fru Eliza Reid till-
sammans med kungaparet avslutade de tre dagarnas program i Uppsala. Be-
söket innehöll bland annat mottagningsceremoni med signering av gästbok, 
vetenskapligt seminarium kring Edda-forskningen och besök på Carolina 
Rediviva med förevisning i Bok salen av en mängd islandica med Uppsala-
Eddan som främsta objekt.
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Före Ban Ki-moons avgång som Förenta Nationernas generalsekreterare 
erbjöd sig en möjlighet att få honom att hålla 2016 års Dag Hammarskjöld-
föreläsning när han passerade Sverige omedelbart efter påsk. Eftersom 
detta inträffade när Universitetshuset var stängt och dessutom besöket i 
Stockholm hade en mycket knapp tidsmarginal fick universitetet ännu en 
gång temporärt utlokaliseras. På kort varsel och med enastående effektivt 
samarbete under stilla veckan mellan Utrikesdepartementet, Dag Ham-
marskjölds minnesfond, som är universitetets partner i detta arrangemang, 
samt ej minst Stockholms stadshus kunde föreläsningen förberedas och för-
läggas till Blå hallen. Studenternas fanborg, universitetsorganisten och All-
männa Sången jämte marskalkar och andra funktionärer transporterades 
till Stockholm. Studenter från Uppsala gavs också möjlighet att deltaga och 
trots att inbjudningar sänts ut på extraordinärt sätt fylldes platserna i hal-
len. HKH Kronprinsessan hedrade som så ofta förr Dag Hammarskjöld-
föreläsningen med sin närvaro. 

Under Universitetshusets fortsatta renovering 2017 hölls ingen Dag 
Hammarskjöld-föreläsning och när en möjlighet yppade sig för den nye 
generalsekreteraren i FN António Guterres att komma till Uppsala i april 

Rektor Eva Åkessons välkomnar FN:s generalsekreterare António Guterres, vilken våren 2018 
höll Dag  Hammarskjöldföreläsning i Rikssalen på Uppsala slott. På scenen flankeras Guterres av 
Dag Hammarskjöldfondens direktör Henrik Hammargren och Peter Wallensteen, tidigare inne
havare av Dag Hammarskjölds professur i freds och konfliktforskning vid Uppsala universitet.
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följande år var det av andra skäl inte möjligt att förlägga framträdandet 
till aulan. Det traditionella programmet med inledande kransnedläggning 
på Hammarskjölds grav kunde däremot ske denna gång och vid ett mel-
lanliggande besök hos minnesfonden på Geijersgården gavs tillfälle till ett 
enskilt möte mellan kronprinsessan och generalsekreteraren. Under tiden 
tog  åhörarna plats i den för tillfället arrangerade Rikssalen på Uppsala slott 
som alltså denna gång fick ersätta universitetets aula.

… och nya gästböcker
Under exilen från Universitetshuset 2016–17 var rektors representations-
våning och mottagningsrum, liksom akademiintendent och biträdande 
akademiintendent–husfru, genom vänligt tillmötesgående från Uppsala 
kommun lokaliserade till dennas representationsvåning i Walmstedtska 
gården. Här kunde således hållas smärre möten och sammankomster lik-
som mottagningar, luncher och middagar, allt i en ombonad och uppskat-
tad historisk miljö.

I universitetets gästböcker finns de flesta av alla besök rektor tagit emot 
noterade. Dessa tidigare tämligen enkla volymer fylldes snabbt och nya fick 
hämtas från pappershandeln. År 2014 förändrades även ramen för dessa 
många namnteckningar genom att universitetsbibliotekets bokbindare 
framställde en mer värdig gästbok i rött skinnband med dekor och universi-
tetets sigill i guldprägling på pärmen. Denna gästbok fylldes med tiden även 
den och tog slut 22 november 2017, då universitetets hedersmedlem Anders 
Wall med Entrepreneurs’ Academy höll sin årliga Entreprenörsdag. Till 
Universitetshusets officiella återöppnande i aulan på dess födelsedag den 
7 oktober detta år hade emellertid det framsynta biblioteket framställt åter 
en ny gästbok. Denna, ännu mer praktfull och dekorerad likt ett praktband 
från 1700-talet, hade också den bundits av Roger Johansson och överlämna-
des som bibliotekets present av överbibliotekarien Lars Burman. Gästboken 
kunde nu invigas av HKH Kronprinsessan.

Invigningar och jubileer
Vid ett gammalt och traditionsrikt lärosäte finns ständigt märkvärdiga hän-
delser och personer att vid mer eller mindre jämna jubileer uppmärksamma 
och påminna om. I många fall har så skett genom bifogade uppsatser i de 
tryckta inbjudningarna till de akademiska högtiderna. Som exempel kan 
nämnas den under sommaren 2020 bortgångne professor Christer Åsbergs 
uppsats 2017 om ”Gunnar Wennerberg – en 200-årig kulturman” eller  Johan 
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I samband med firandet av universitetets 540årsdag, vilket pågick i dagarna två, 6 och 7 oktober 2017, överlämnades 
som gåva från universitets biblioteket en ny gästbok, framställd av bokbindaren Roger Johansson, vilken på fotografiet 
överräcker sitt praktfulla arbete till rektor Eva Åkesson under överinseende av överbibliotekarie Lars Burman.

Sjöbergs 2019 om ”Magnus Gabriel De la Gardies donation till Uppsala 
universitetsbibliotek – ett 350-årsjubileum”. Samtliga i inbjudningsserien – 
sedan 1961 AUU, B – ingående bifogade skrifter och uppsatser 1844–2019 
finns nu förtecknade. Registret publicerades med en introduktion i inbju-
dan till doktorspromotionen i januari 2020.

Vid några tillfällen har redaktionen för B-serien genom välvilligt med-
givande av efterlevande givits möjlighet att publicera biografiska anteck-
ningar av intresse för vetenskapshistorien. Som exempel kan nämnas utdrag 
ur ”Fragment” av The Svedberg i Nya professorer 2012 och ”Spridda min-
nen från ett långt liv” av Eva von Bahr-Bergius till vinterpromotionen 2015. 
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I augusti 2014 högtidlighölls Anders Ångströms 200-årsdag i närvaro av 
släktingar och med uppvaktning från Norrlands nation. Kransnedläggning 
skedde på Gamla kyrkogården där tal hölls av prorektor Anders Malmberg.

Det renoverade Universitetshuset återinvigdes, som nämnts, med en 
högtid i aulan 6 oktober 2017, bland annat med högtidsföreläsning av uni-
versitetshistorikern Carl Frängsmyr, även publicerad i inbjudan till profes-
sorsinstallationen samma höst. Fem år tidigare, våren 2012, högtidlighölls 
Universitetshuset 125-årsjubileum, invigt 17 maj 1887. Förutom med högtid 
i aulan – också då med föreläsning av Frängsmyr – manifesterades jubileet 
med utgivandet av dennes bok Universitetet som arena.

Slutligen kan nämnas ett epokskifte i universitetets ceremoniväsen som 
rektor var angelägen att uppmärksamma efter doktorspromotionen i januari 
2018, då pedellen Sten Andersson sista gången hade anfört akademistatens 
procession med sin stav. Efter sammanlagt omkring 275 tjänstgöringstill-
fällen i rektors uppvaktning vid olika akademiska högtider var detta hans 
sjuttionde gång vid en doktorspromotion. Som cursor började han i vakten 
höstterminen 1966 och övertog 1984 ämbetet som pedell efter Karl-Gustaf 
Eriksson. Sten Andersson efterträddes av sonen Martin Andersson, förut 
cursor sedan 2010.

Pedellen Sten Andersson flankerad av sina cursorer Martin Andersson och Anders Westin.
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Och sedan …
Inför höstterminen 2020 är mycket ovisst vad gäller möjligheterna att ge-
nomföra sedan våren uppskjutna evenemang liksom allt som förut plane-
rats. Rektors ambition är dock klar, att programmet i möjligaste mån skall 
genomföras på det sätt som är möjligt; i första hand ”inte ställa in utan ställa 
om”. Detta kan komma att innebära att, om de uppskjutna promotionerna 
från i maj skall kunna genomföras, den sedan 1935 iakttagna ordningen med 
alla fakulteters promotioner inom en och samma ceremoni är i farozonen.  
I stället förefaller en uppdelning i tre akter, efter de tre vetenskaps områdena, 
bli den genomförbara lösningen. Det är då trösterikt att minnas den vid 
akademin redan år 1600 etablerade modus operandi för nödlägen, vilken 
nämndes inledningsvis: ”Kan vi inte göra som vi vill, gör vi som vi kan.”

Några bemärkta besök vid Uppsala universitet  
under Eva Åkessons rektorat
Besökslistor och gästböcker vittnar om mängden av besök och representations-
tillfällen under de gångna nio 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 universitetet 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 samt Svenska kyrkans kyrkomötes öppnande har i all-
mänhet 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 främmande statsöverhuvuden
Republiken Turkiets president H E Abdullah Gül och Fru Hayrünnisa Gül på 
statsbesök i sällskap med DDMM Konungen och Drottningen (13 mars 2013).

Republiken Indiens president H E Pranab Mukherjee på statsbesök ledsagad av 
HKH Kronprinsessan och HKH Prins Daniel (2 juni 2015).

Mauritius president H E Ameenah Gurib-Fakim (7 september 2016).

Islands president H E Gu∂ni Th. Jóhannesson och Fru Eliza Reid på statsbesök 
i sällskap med DDMM Konungen och Drottningen (19 januari 2018).
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Dag Hammarskjöldföreläsningar
2012 Tarja Halonen (6 maj 2013)

2013 Margot Wallström (9 september)

2014 Helen Clark (14 november)

2015 José Ramos-Horta (3 november)

2016 Ban Ki-moon (30 mars, hölls i Stockholms stadshus)

2017 Under Universitetshusets renovering kallades ingen detta år

2018 António Guterres (22 april 2018, hölls i Rikssalen på Uppsala slott)

2019 Christiana Figueres (utsedd men föreläsningen måste uppskjutas)

Och, i urval
Jean-Louis Georgelin, Franska Republikens Hederslegions storkansler  
(18 januari 2012).
Republiken Finlands förre president Martti Ahtisaari och andra deltagare 
i panelsamtal med anledning av Dag Hammarskjölds minnesfonds 50-års-
jubileum (2 mars 2012).
Sakuji Tanaka, tillträdande president för Rotary International (25 mars 2012).
Republiken Mozambiques förre president Joaquim A. Chissano (9 oktober 
2012).
HKH Prinsessan Takamado av Japan (10 juni 2013).
Karel Schwarzenberg, Tjeckiska Republikens förste vice premiärminister och 
utrikesminister (11 juni 2013).
Kofi Annan, fv generalsekreterare, och Jan Eliasson, vice generalsekreterare 
i FN (2 september 2013).
Miroslav Lajcák, Slovakiska Republikens utrikesminister (10 september 2013).
Igor Corman, talman för Republiken Moldaviens parlament (17 mars 2014).
K. R. Ravindran, president för Rotary Intarnational (8 maj 2015).
Hang Chuon Naron, Kgr Kambodjas utbildnings-, ungdoms- och sportminis-
ter (26 maj 2015).
Karlheinz Kopf, andrepresident för Republiken Österrikes nationalråd  
(2 september 2015).
HKH Prins Daniel, i samband med Prins Daniels fellowship- och entrepre-
nörsprogram (7 oktober 2015).
Delegation från Socialistiska Republiken Vietnams nationalförsamlings kom-
mitté för kultur, utbildning, ungdom och barn (21 april 2016).
Hugo Martinez, El Salvadors utrikesminister (15 oktober 2016).
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Heather Humphreys, Irlands minister för Arts, Heritage, Rural and Gaeltacht 
Affairs (17 mars 2017).
Republiken Sydafrikas förre president Thabo Mbeki, kansler för University 
of South Africa (16 maj 2017).
Phùng Xuân Nha, Socialistiska Republiken Vietnams minister för utbildning 
och skolning med delegation (1 september 2017).
Josepha Madigan, Irlands minister för Culture, Heritage, and the Gaeltacht  
(16 mars 2018).
Jean-Luc Crucke, Valloniens minister för energi, finans och klimat,  
Kgr Belgien (17 april 2018).
Badara Joof, Republiken Gambias minister för högre utbildning, forskning, 
vetenskap och teknologi (27 juni 2018).
Delegation med ministrar från Federala Demokratiska Republiken Etiopen  
(8 maj 2019).
 Demitu Hambissa, chef för premiärministerns kansli och minister för 

regeringsärenden
 Fetlework Gebregziabher, minister för handel och industri
 Hirut Woldemariam, minister för vetenskap och högre utbildning
 Ergogie Tesfaye, arbets- och socialminister
 Simegn Wube, statlig minister för kvinnor, barn och ungdomsfrågor
 Buzena Al Kedir, statlig minister för kultur och turism

Chen Liang-gee, Taiwans minister för vetenskap och teknologi (27 augusti 
2019).

Park Byeong-seug, talman i Republiken Koreas nationalförsamling med dele-
gation (28 september 2020).
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Rektor i talarstolen
Av Johannes Borgegård

Det är doktorspromotion vid Uppsala universitet och allt är förberett. 
Med rektorskedjan vilande över axlarna står rektor i talarstolen. Kedjan 
blänker i strålkastarnas sken. Den är ett konstverk, skänkt av Oscar II i 
samband med universitetets fyrahundraårsjubileum 1877. De fyra plattor-
na på kedjan symboliserar de fyra klassiska fakulteterna. I mitten hänger 
en medaljong med donatorns porträtt. Sammanlagd vikt är 0,6 kilogram 
och den skulle ge vem som helst pondus nog att kunna äska tystnad i den 
högtidsdekorerade aulan. När tystnad råder inleder rektor harangeringen: 
”Fru Ärke biskop, Herr Landshövding, rektorskolleger och företrädare i 
rektorsämbetet, Herr ordförande i konsistoriet, Herr Hedersmedlem!” Ef-
ter hälsningarna talar rektor om förväntningar och förhoppningar, om uni-
versitetets roll och uppgift. Publiken lyssnar och reagerar på det som sägs. 
I avslutningen återknyter hon till välkomnandet: ”Med dessa ord vill jag 
önska er alla varmt välkomna till Uppsala universitet. Dixi.” Sista ordet 
markerar traditionens fullbordan. Det markerar att det som skulle sägas har 
blivit sagt och betyder ordagrant jag har talat. 

Kanske är det så de flesta tänker sig rektor som talare – universitetets 
främsta företrädare vid en akademisk högtid i katedern på aulans scen. 
I rektorsrollen ingår emellertid att representera universitetet nästan dygnet 
runt. Ibland innebär det att välja att stiga fram och använda sin pondus i 
debatten och i vetenskapssamhället, ibland att tona ner sin person och bli 
en funktion. Det är att vara i offentligheten med alla de förväntningar som 
både tynger och bär Sveriges första universitet. 

Ögonblicket efter det att Eva Åkesson hade tagit emot universitetets 
rektorsinsignier fick hon känna av hur det skulle komma att bli. I den full-
satta aulan skulle den nya rektorn hålla sitt första tal i sin nya roll. Det var 
en historisk händelse på flera sätt. Rektor Eva Åkessons första tal, det första 
talet av en rektor som inte hade verkat i Uppsala, av den första kvinnan på 
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posten någonsin. Allt sammantaget spädde på uppmärksamheten när hon 
gav sin programförklaring: ”Jag har tre ledstjärnor för Uppsala universitet. 
De skall visa vägen framåt i vårt arbete. Dessa ledstjärnor är följande: oav-
bruten kvalitetsutveckling, ständig strävan att utveckla vårt internationali-
seringsarbete och ödmjuk medvetenhet om att det är våra studenter som är 
vår framtid.” 

Eva Åkesson har sedan dess följt den väg hon stakade ut i detta första 
tal. Framträdandena har blivit många och bredden på representationen har 
varit stor, större än många andra tidigare rektorers. En rad medarbetare har 
varit inblandade i förberedelserna och sett till att allt blivit möjligt. Ett tal 
eller en presentation är ofta tänkt som en markering på en tänkt tidslinje. 
Innehållet måste uppfylla de krav funktionen ställer . Rätt stämning måste 
skapas. Ibland en familjär, ibland en allvarlig, ibland en högtidlig. Formaten 
är många. Talet kan till exempel vara till en invigning: 

I dag inviger vi CESAR, Centrum för socialt arbete. Namnet kan i sig föra 
tankarna till makt och våld genom sin historiska koppling – kejsaren som 
föll för Brutus’ hand. Men i det här fallet står det för att konsekvent och 
starkt bistå samhället med underlag i frågor relaterade till socialt arbete, att 
utveckla kunnandet för att förstå förövare och offer – att finna vägar framåt. 
Vid invigningen av CESAR 17 oktober 2018. 

Rektor Eva Åkesson håller välkomsttalet vid vårpromotionshögtiden i Universitetsaulan i maj 
2017. Fotograf: David Naylor.
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Det kan vara till ett spadtag:

Hundratusen kvadratmeter. Så stort och ännu lite större kommer Ång-
strömlaboratoriet att bli när utbyggnaden är klar. Det är en imponerande 
storlek som motsvarar cirka 5 000 studentrum eller 750 villor om man så 
vill. Men det råder ingen tvekan om att det måste bli så stort. I dag är verk-
samheten trångbodd och behoven växer. Det är i sig ett bra betyg för det 
arbete som bedrivs inom laboratoriets väggar.
Vid första spadtaget för Ångströmlaboratoriet etapp fyra 2 oktober 2018.

Vilket sammanhang rektor än befinner sig i är hennes intagande av talarsto-
len en markering av stundens betydelse. Om det används klokt kan rektor ge 
uppmärksamhet och stolthet till ett område och till alla som är involverade, 
ett sätt att dra uppmärksamhet till en verksamhet som inte uppmärksam-
mas tillräckligt i samhällsdebatten och dessutom konkretisera universite-
tets huvudsakliga mål: att vinna och förmedla kunskap till mänsklighetens 
gagn och för en bättre värld:

Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Så står det i de 
mänskliga rättigheterna artikel 3. Den 20 december 1993 antog FN en yt-
terligare deklaration med inriktning på avskaffande av våld mot kvinnor. 
Därmed hade världens beslutsfattare slagit fast hur det borde vara. Men 
som alla vet är det inte alltid deklarationer och tydliggöranden får tillräck-
ligt genomslag. Ett fruktansvärt tydligt exempel på det är mäns våld mot 
kvinnor där kunskapsluckorna fortfarande är stora. 
Välkomsttal, Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) – I samband med Hög
skolepedagogisk kurs om kunskapsområdet ”Mäns våld mot kvinnor och våld i 
nära relationer” 6 november 2019.

Närvaron markerar vikten av ett område där talet används som arbetsred-
skap – ett sätt att skapa stolthet och enighet, men också ofta att säkerställa 
att alla har hört samma sak. De berördas underlag och synpunkter beaktas 
noga varefter rektor applicerar sitt perspektiv och sedan sammanfattar uni-
versitetets syn och vilja. Så säkerställs att budskapet kommer att få önskad 
effekt.

I relation till kvalitetsarbetet som rektor Eva Åkesson lyfte fram i instal-
lationstalet har talen varit många. Kvalitetsutveckling är ett stort begrepp. 
Allt vad universitetet gör granskas och kritiseras, av de egna, av represen-
tanter för andra lärosäten. Det är en del av universitetets natur som Eva 
Åkessons före trädare, Anders Hallberg, under sin rektorstid valde att ut-
nyttja i arbetet med Kvalitet och Förnyelse (KoF). Eva Åkesson fortsatte på 
den inslagna linjen med en egen tolkning och utveckling av hur kvalitets-
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granskningen skulle genomföras. Inriktningen ledde till att nitton expert-
paneler med 132 experter från arton länder engagerades. Vid en middag i 
maj 2017 med de gästande experterna talade rektor och sade:

You are here to review our research environment. You have spent a long 
time looking at your area of expertise here at our university. You have re-
viewed and commented on what is good and what needs to change – you 
have pointed to the areas that need renewal to be top class. Criticism is 
hard. It takes trust from both parties and that is why we have invited you 
all: Our critical friends who wish us well and who want to see us prosper, 
just as we want you to succeed and flourish. 

Uttrycket den kritiske vännen, har varit centralt i Eva Åkessons rektorsskap. 
Dessa kritiska vänner vill universitetet väl. De är pålästa och kan ge nya 
perspektiv. Dessutom ger de organisationen självförtroende. Genom andras 
bedömningar tillförs universitetet kraft och stärks i sin strävan efter excel-
lens. 

Även studenterna kan betraktas som kritiska vänner. Insikten om be-
hovet av att vara ödmjukt medveten om att det är studenterna som är vår 
framtid har genomsyrat allt rektor Eva Åkesson gjort i sitt ämbete. En kon-
sekvens av den inställningen är att studenterna alltid prioriterats. Att tala 
till nyanlända studenter, i både Uppsala och Visby, har varit en självklarhet. 

Ni kan förvänta er att bli tagna på allvar och att era frågor och funderingar 
möts med respekt. Här på Gotland kommer ni att uppleva det stora univer-
sitetets fördelar i en intimare miljö, med ledord som samarbete och närhet. 
Ni kommer att bli väl omhändertagna och jag hoppas att ni redan känner 
det. […] Låt studietiden vara en tid av upptäckande och av sökande. Ta reda 
på mer om världen, om era intresseområden och om er själva. Dra nytta av 
att ni är här tillsammans med andra som är i samma situation. Utnyttja era 
olika perspektiv. Ifrågasätt det andra tar för givet. Använd olikheterna för 
att belysa problemen på nya sätt. Tillsammans skapar vi en bättre värld. Till-
sammans vidgar vi perspektivet. Tillsammans ser vi längre – når vi längre.
Recentiorsmottagning, Visby höstterminen 2014.

Från första dagen i ämbetet har Eva Åkesson bjudit in studenterna till be-
slut och diskussioner. Hon har varit mån om att besöka nationer, kårer och 
Kuratorskonventet. Luncher vid nationerna har varit en del av hennes sätt 
att lyssna och många samtal har förts vid spontanare möten på institutio-
ner och vid middagar. Anledningen till det stora engagemanget bottnar i 
insikten att studenterna inte bara är universitetets framtid utan också att 
studenterna är de som tydligt ser fel och brister i organisationen. Samtalen 
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med studenterna fungerar som ett slags utbildning. Eller som hon själv sagt: 
”Jag brukar säga att det är studenterna jag har att tacka. Att det är i mötet 
med studenterna som jag fått nya perspektiv och insikter om vilken väg 
universitetet behöver ta för att möta framtidens frågor.” 

Det finns en kombination av ödmjukhet och pragmatism i uttalandet. 
Vägen till ett bättre universitet ligger till stor del i att ge studenterna ut-
rymme att utvecklas till sin fulla potential. 

Att vara hela universitetets rektor kräver antagligen just en kombination 
av sagda ödmjukhet och pragmatism. Det finns ett stort behov av att styra 
och samtidigt ett lika stort av att låta bli. Kollegialiteten inom universitetet 
är en grundsten, men det behövs också ett helhetsperspektiv för att hålla 
samman den breda gruppen forskare och studenter. Ledningen har bland 

Rektor Eva Åkesson fångar åhörarnas uppmärksamhet.
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annat genom utredningar ökat förutsättningarna för detta, exempelvis ge-
nom KoF och arbetet med Mål och strategier. Utredningarna och planerna 
har sedan påverkat många av de vägval som ledningen och rektor gjort och 
som till stor del även synliggjorts i representationen. Det handlar om vilka 
som bjudits in, vilka resor som genomförts, vilka samarbetsavtal som skri-
vits. Vid varje sådant tillfälle ges utrymme för talet som uttrycker vilja, 
vänskap och vision. 

On the 27th of April 1770 an Uppsala alumnus arrived in Australia. He 
was travelling with James Cook’s ship Endeavour and his name was  Daniel 
Solander. Mr Solander was a botanist and one of Linnaeus’s apostles. 
 During his studies he had lived with his master and was chosen to follow 
him. But the young man went his own way. After having made a name for 
himself in London as a botanist and scientist, and after having made friends 
with botanist Joseph Banks, Daniel Solander ended up going on a three-
year expedition led by James Cook. […] We have a long history together and 
we have knowledge to share with each other. I found out that the motto of 
Monash University is Ancora Imparo – I am still learning. And that’s exactly 
right. We are still learning, and learning from each other. We cooperate in 
medicine, pharmacy, paleontology, gender research, political science, busi-
ness studies, biomedicine and many other fields. 
I Monash University, Australien, 12 februari 2015.

I arbetet inför alla presentationer och tal har rektor alltid sista ordet. I 
slutändan är det hon som skall stå bakom varje stavelse och känna sig be-
kväm med innehållet, även när materialet hon får skapas av någon annan. 
Det handlar om att bottna i sin uppgift och att vara genuin. Att Eva Åkes-
son är, och har varit det, framgick till exempel när FN:s generalsekreterare 
António Guterres 22 april 2018 gästade universitetet. Självklart skulle rektor 
hålla inledningsanförandet i Rikssalen på slottet. Salen var full till brist-
ningsgränsen. Kronprinsessan var på plats. Ambassadörer från nästan alla 
beskickningar fanns närvarande. På de obekväma trästolarna satt politiker, 
sakkunniga, forskare, studenter uppmärksamma, med blicken riktad mot 
talarstolen. Rikssalens ljus var dämpat, akustiken krävande. Professor Peter 
Wallensten stod som moderator på scenen i salens kortända. Det var han 
som presenterade universitetets ”Vice-Chancellor, Eva Åkesson”. Där stod 
hon som universitetets främsta representant och sade:
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Your Royal Highness, Mr Secretary-General, Mr Speaker (of the Riksdag), 
Ministers, Excellencies, Mr County Governor, Colleagues and Students, 
Ladies and Gentlemen! ‘Never look down to test the ground before taking 
your next step; only he who keeps his eye fixed on the far horizon will find 
his right road.’ In this quote, Dag Hammarskjöld uses the metaphor of the 
horizon to visualise the importance of perspective, and the metaphor of 
the road or the journey to refer to life. These are familiar images. We often 
see our life as a story of continuous struggle and progress, and for Dag 
Hammarskjöld this seems to have been a vivid vision. His book Markings 
suggests this to be true – and so do many of the notes that he left for us to 
consider and be inspired by. Less than a month ago, looking ahead to to-
day’s event, which Uppsala University is delighted to arrange with the Dag 
Hammarskjöld Foundation, I visited Backåkra in Skåne...

Det var då publiken plötsligt skrattade till. När gårdsnamnet ”Backåkra” 
nådde åhörarnas trumhinnor var det med skånsk klang. Trots stundens all-
var hade inlevelsen blivit så stor att det högtidliga förenats med det genuint 
personliga. En kort paus, ett leende, ett nytt andetag, sedan fortsatte hon 
att tala.





nya byggnader
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Segerstedthuset – universitetets 
nya mötesplats

Av Pernilla Björk

Det är terminsstart hösten 2020. I den ljusa och rymliga trapphallen står 
studenterna på behörigt avstånd från varandra och väntar på sin tur till 
servicecentret. Rosie, Lena och de andra bakom disken gör sitt bästa för att 
svara på alla frågor. De internationella studenterna skall hämta nycklar till 
sina studentrum, campuskort, välkomstmappar och de så viktiga gästkor-
ten till nationerna. Även om coronapandemin ställer krav på fysisk distans 
råder full aktivitet i Segerstedthuset. Restaurangen på bottenplanet är, de 
befintliga restriktionerna till trots, i det närmaste fullsatt. Sammanträdes-
rummen är fullbokade av zoom-möten. Det är en arbetsplats för universi-
tetsförvaltningen men också för rektor, prorektor, vicerektorer, dekaner och 
universitets akademiska ledning. Förhoppningen om att Segerstedthuset 
skulle bli en mötesplats för hela universitetet förefaller ha infriats, liksom 
visionen om ett välkomnande och öppet hus för ett modernt och internatio-
nellt ledande universitet.

Det har gått mer än tre år sedan Segerstedthuset stod färdigt. Rektor 
Eva Åkesson har varit med under hela tillkomstprocessen, från genom-
förandebeslutet till det första spadtaget och, slutligen, till förrättningen av 
invigningen. Vägen hit hade varit både lång och krokig, ibland rentav kan-
tad av hetsig debatt och kontroverser. När Uppsala universitet skall uppföra 
större byggnader har projekten nästan alltid engagerat hela staden och vållat 
debatt. Å andra sidan finns exempel på det omvända förhållandet. Det av 
grosshandlaren Axel Beskow 1906–10 uppförda stora bostadshuset vid Järn-
brogatan (nuvarande S:t Olofsgatan) fick exempelvis smeknamnet ”Skan-
dalhuset”, eftersom stora delar av norra Uppsala inte längre kunde njuta 
av utsikten över det praktfulla Universitetshuset. Så småningom återställde 
universitetet ordningen och inrättade sin förvaltning i just det Beskowska 
”Skandalhuset”. Under många decennier var större delen av universitets-
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förvaltningen förlagd till denna byggnad men vid mitten av 2010-talet hade 
kostymen blivit för trång.

En universitetsmiljö i utveckling
Uppsala universitet och staden Uppsala är tätt sammanlänkade. Det är 
svårt att se staden utan universitetets studenter, byggnader och platser. Om-
vänt är det omöjligt att se universitetet utan staden. Området sydväst om 
slottet har sedan länge varit reserverat för universitetets verksamhet.  Under 
1900-talet har lärosätets institutioner brett ut sig längs Dag Hammarskjölds 
väg och in i kvarteret utmed Villavägen. Växtbiologer, patologer och bakte-
riologer flyttade in, Wallen berglaboratoriet etablerades. Under senare delen 
av 1900-talet tillkom Geocentrum. Närmast slottet ligger Blåsenhusområ-
det, centralt placerat i det moderna universitetet, nästan mitt på den ”kun-
skapens väg” som sträcker sig från Ekonomikum i norr till Ångströmlabo-
ratoriet i söder.

Tidigt under 2000-talet inleddes planeringen för universitetets utveck-
ling inom Blåsenhusområdet. Lärarutbildningarna vid Uppsala universitet 
hade sina ämnesstudier förlagda till institutioner över hela universitetet och 
behövde lokaler som var mer centralt placerade. År 2007 tog dåvarande rek-
tor Anders Hallberg det första spadtaget för den nya byggnaden för Insti-
tutionen för psykologi och Institutionen för pedagogik, didaktik och ut-
bildningsvetenskap. Våren 2010 stod Campus Blåsenhus färdigt att ta emot 
studenter. Strax därefter kunde en anläggning för studentmotion i området 
invigas. I kvarteret hade särskild omsorg lagts vid utformningen av de gröna 
miljöerna med öppna ytor, vattenspeglar, lummiga träd och buskar. Allt 
detta bidrog till att Blåsenhusområdet och parken Lugnet tilldelades Upsala 
Nya Tidnings stadsmiljöpris 2011. 

År 2008 tillträdde Ann Fust som universitetsdirektör. Hon såg ett be-
hov av att samordna, effektivisera och utveckla universitetsförvaltningen 
för att bättre motsvara det behov av professionellt stöd som ett internatio-
nellt framstående universitet har. Universitetsförvaltningen var utspridd på 
mer än nio platser i staden. Studenterna upplevde att det var svårt att hitta 
till studievägledningen, internationella kansliet och annan studentservice. 
Arkivet var inrymt i Universitetshuset i lokaler som inte alls var anpas-
sade för verksamheten. Större delen av universitetsförvaltningen var inhyst 
i ombyggda lägenheter i Skandalhuset på S:t Olofsgatan. Det var för trångt 
och när lokalerna dömdes ut som kontorslokaler stod det klart att något 
behövde göras. Dagarna före midsommar 2008 fick Byggnadsavdelningen 
i uppdrag utreda olika alternativ till lösning av förvaltningens lokalisering. 
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Universitetsförvaltningens behov sammanföll med den fortsatta utveck-
lingen av Blåsenhusområdets nordöstra hörn, kvarteret Plantskolan. Mar-
ken ägdes av Akademiska Hus och upptog större delen av en grusparke-
ring. Långt tillbaka i tiden låg slottets köksträdgård här. Historiskt hade 
marken tillhört slottet och nyttjats av landshövdingen. Kvarteret hade fått 
sitt namn efter den plantskola som Hushållningssällskapet anlade i mit-
ten av 1800- talet och vilken var i drift ända in på 1970-talet. Vid denna 
tidpunkt var det ännu en öppen fråga vilket slags verksamhet som uni-
versitetet skulle förlägga till kvarteret Plantskolan. Fyra ledande nordiska 
arkitektkontor hade fått i uppdrag av universitetet och Akademiska Hus att 
ta fram förslag på en nybyggnation i området. De första planerna innehöll 
föreläsnings salar, kontor för forskning, administration samt ett central-
arkiv. I uppdrags beskrivningen beskrevs den nya byggnaden som ”en av de 
mest betydelsefulla byggnader som kommer att uppföras i Uppsala under 
de närmaste åren. Det skall vara en byggnad som låter tala om sig utanför 
Uppsala. Det är viktigt att den är av högsta arkitektoniska kvalitet och att 
den utgör ett karaktärsinslag i stadsbilden. Den skall annonsera sig tydligt i 
närmiljön, sedd från Carolina, från Slottsbacken och längs Dag Hammar-
skjölds väg, utan att påverka den klassiska Uppsalasiluetten.”

Lokalutredningen lämnade sin slutrapport i februari 2009, i vilken de 
förordade nybyggnation. I december samma år fattade dåvarande rektor 
Anders Hallberg beslut om fortsatt projektering av en ny byggnad för uni-
versitetsförvaltningen i kvarteret Plantskolan. Två av arkitektfirmorna fick 
fortsätta att arbeta med gestaltningen av området. I januari 2011 beslöt rek-
tor att uppdra åt Akademiska Hus att gå vidare med det förslag som det 
danska arkitektkontoret 3XN (3 gånger Nielsen) presenterat och utarbeta 
ett underlag inför kommunens detaljplanearbete. 

Det inrättades en styrgrupp för att driva det interna arbetet med kvar-
teret Plantskolan framåt. I gruppen ingick representanter för såväl veten-
skapsområdena som förvaltning. Ett av gruppens första uppdrag var att ta 
fram ett lämpligt namn för det nya huset. Målsättningen var att den nya 
byggnaden skulle upplevas som hela universitetets hus, varför ambitionen 
var att hitta ett namn som kunde återspegla lärosätets historia. Gruppen 
föreslog att det nya förvaltingshuset skulle få namnet Segerstedthuset ef-
ter universitetets tidigare rektor Torgny T. Segerstedt. Motiveringen var att 
”Segerstedts rektorsperiod (1955–78) sammanföll med en händelserik och 
expansiv tid i universitetets historia. Han arbetade med energi och mål-
medvetenhet för den högre utbildningens och forskningens intresse under 
hela sin karriär. Han var ledamot av såväl Svenska Akademien som Kungl. 
Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungl. Vetenskapsakademien, vilket 
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vittnar om hans stora bredd och det vida erkännande hans gärning åtnöjt.” 
För att få ett sakkunnigt yttrande tog styrgruppen hjälp av professor Staffan 
Nyström vid Institutionen för nordiska språk. Han bekräftade att namnet 
skulle fungera väl och förutspådde att det i folkmun kort och gott skulle 
komma att benämnas ”Segerstedt”.

Den 30 september 2014 kunde rektor Eva Åkesson fatta beslut om att 
låta uppföra den nya byggnaden i kvarteret Plantskolan och att huset skulle 
uppkallas efter Segerstedt. I pressmeddelandet kommenterade rektor beslu-
tet sålunda: ”Ett inter nationellt ledande universitet behöver också utveckla 
de delar som skall stödja kärnverksamheten. Att samla universitetsförvalt-
ningen under samma tak i ett välkomnande och öppet hus är ett viktigt steg 
i denna riktning.”

Det första spadtaget till Segerstedthuset togs 8 oktober 2014 gemensamt av Svante Hagman, chef för NCC Construc
tion Sweden, rektor Eva Åkesson och Kerstin Lindberg Göransson, verkställande direktör för Akademiska Hus.
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Det tog drygt sex år från det att utredningen påbörjades till dess det 
symboliska första spadtaget togs. Därefter dröjde det ytterligare nära tre år 
innan universitetets nya hus kunde tas i bruk. 

Öppen debatt
I Uppsala tenderar det offentliga rummets utformning att ständigt vålla 
debatt, oavsett om det handlar om offentlig konst, nya byggnader eller 
stadsutveckling. På sin tid kritiserades universitetet för uppförandet av så-
väl Carolina Rediviva som Universitetshuset. Allra mest kritik ådrog sig 
emellertid uppförandet av Chemicum intill Carolinaparken på 1850-talet. 
Projektet att uppföra en stor, modern institution för ämnena kemi, fysik 
och medicinsk kemi uppfattades av liberala krafter i Stockholm och Göte-
borg som ett ansvarslöst och fåfängligt försök att ”mura fast” universitetet 
i Uppsala, i stället för att flytta hela lärosätet till huvudstaden. I Götheborgs 
Handels och Sjöfarts Tidning inflöt i början av 1853 en lång uppgörelse un-
der rubriken ”Om Upsala Universitet och det Professorliga byggnadsnitet 
derstädes”. Skribenten skrädde inte orden: ”Det borde icke hafva varit obe-
kant för Rikets städer kollektivt, hvad hvarje tänkande menniska i Sverige 
redan länge insett, att denna Akademi på sin närvarande plats förer ett 
vegeterande, ofruktbart lif; att den icke ens utgör en försvarlig embetsman-
naskola, ännu mindre förmår representera landets högsta vetenskapliga 
bildning, samt att hufvudorsaken till den stiljte i litteraturen, den slapphet 
i nationalandan och den tvinsot i hela vårt offentliga lif, som vi beklaga, 
är afsaknaden af ett universitet i hufvudstaden.” Drivkrafter och argument 
har förvisso varit av annan art men även i vår tid har debattens vågor gått 
höga, till exempel rörande Uppsala Konsert & Kongress, Blåsenhus och 
Psykiatrins hus. Ett annat tvistefrö har varit om, när, var och hur Uppsala 
skall berikas med ett nytt konstmuseum.

Redan på 1970-talet var kvarteret Plantskolan föremål för en offentlig 
debatt om universitetets expansion. Då förelåg långt framskridna planer 
på ett humanistiskt- samhällsvetenskapligt centrum på platsen. Mot detta 
förslag vände sig bland annat Föreningen Vårda Uppsala som menade att 
byggnaden skulle vara för dominerande i den känsliga miljön. Ärendet slu-
tade med att byggnaden i stället uppfördes på Luthagsgärde.

Med tanke på de stridigheter som en gång uppstod om Gamla Chemi-
cum – endast Botaniska trädgården skiljer denna byggnadsplats från den 
för Segerstedthuset tillämnade – var det knappast ägnat att förvåna att även 
2010-talets byggnadsprojekt skulle väcka känslor. Debatten om Segerstedt-
huset startade redan innan detaljplanearbetet hade påbörjats och innan 
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huset ens hade fått sitt namn, sin form eller sin funktion. Den dåvarande 
universitetsledningen insåg tidigt att en nybyggnation i den känsliga miljön 
skulle orsaka diskussion. För att planerna skulle kunna gå att förverkliga 
fordrades därför en öppen och transparent process i alla steg.

Redan i april 2009 inbjöds studenter, medarbetare och allmänhet till de 
första dialogerna och informationstillfällena om planerna. Det gick också 
att följa projektet via universitetets webbplats, där aktuell information pub-
licerades löpande för att möjliggöra insyn. I november 2012 presenterade 
arkitekterna från 3XN de första skisserna på en byggnad. Därefter följde 
ett panelsamtal med företrädare för bland annat universitetet,  Akademiska 
Hus, Föreningen Vårda Uppsala och Byggnadsnämnden vid Uppsala kom-
mun. Detta blev startskottet för en stundtals hetsig offentlig debatt, vilken 
skulle pågå under flera år framåt och nå långt utanför stadens gränser.  Huset 
diskuterades i medier både lokalt och nationellt. Ett av de mer minnesvärda 
tv-inslagen var när universitetets dåvarande byggnadsdirektör Lennart Ilke 
stegade omkring i snöslasket för att visa hur stort huset skulle bli och hur 
långt från Norbyvägen det skulle placeras. 

Diskussionen om Segerstedthuset rörde främst tre aspekter, nämligen 
dess placering i den känsliga miljön intill slottet och Botaniska trädgården, 
dess arkitektoniska utformning, samt att universitetet valde att prioritera 
uppförandet av ett hus för sin förvaltning. En av de mer uppmärksammade 
protestaktionerna mot huset bestod av att flera hundra små illgröna ormar 
i mjukt tyg överlämnades till registrator med ett kort meddelande, noga 
kuverterat, för vidare distribution via internposten till akademisk ledning 
och tjänstemän vid universitetet. Skrivelsen kom från gruppen Rädda Bo-
tan och hade följande lydelse: 

Sssalve! Tack vare Uppsala universitets Carl von Linné fick jag det tjusiga 
namnet Python Molurus, fast IKEA har döpt mig till Söt och Barnslig. Som 
tack fick Linné en vacker byggnad i den fina Botaniska trädgården uppkal-
lad efter sig. Nu undrar jag om universitetet inte tycker om Linné längre, 
för nu tänker man förstöra parken genom att bygga ett alldeles för högt och 
stort dominerande förvaltningshus bredvid trädgården. Jag har inga armar 
eller ben och kan inte heller prata, så hjälp mig att hjälpa universitetet att 
tänka om och tänka rätt.

De kritiska protesterna nådde sin kulmen i november 2016, då Segerstedt-
huset framröstades som Sveriges fulaste nyproduktion av Arkitekturupproret, 
vilket står bakom utmärkelsen Kaspar Kalkonpriset. Utslaget berodde, en-
ligt arrangören, på att ”Uppsalaborna började tokrösta”. Segerstedthuset hade 
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 nominerats ”inte bara för att det ser ut som en korsning mellan en Finlands-
färja och en tjock-tv utan också för att huset förstör en hel miljö”. De kritiska 
synpunkterna fick inledningsvis mycket utrymme i medierna men det fanns 
också mer nyanserade röster, vilka välkomnade ett arkitektoniskt nytillskott 
av hög kvalitet och som lyfte behovet av förnyelse av stadsmiljön. Efter fär-
digställandet av Segerstedthuset har de positiva kommentarerna dominerat.

I novembernumret 2017 skildrades Segerstedthuset i den internationella 
livsstils-, design- och arkitekturtidskriften Wallpaper* och karakteriserades 
som en ”förstklassig universitetsbyggnad och en lektion i arkitektur”. Det 
framhölls särskilt att huset höll hög kvalitet både på in- och utsidan och 
utgjorde ett reellt tillskott i den omgivande historiska miljön. Jan von Bons-
dorff, professor i konstvetenskap vid Uppsala universitet, gav uttryck för en 
liknande uppfattning när han kommenterade Segerstedthuset i  Upsala Nya 
Tidning 16 augusti 2019: ”Jag tror den kantiga formen kan störa folk. Men 
det är verkligen elitarkitektur och stilmässigt kommer det att hålla länge 
[…] det är hög kvalitet rakt igenom”.

Att bjuda in till dialog om projektet handlade inte bara om att öppna för 
offentlig debatt, det gällde också att tidigt i processen bygga en förtroende-
full relation med andra aktörer i staden såsom Stadsbyggnadskontoret och 
Miljökontoret vid Uppsala kommun, Länsstyrelsen och Riksantikvarieäm-
betet. Kommunen var involverad under hela processen och var delaktig i 
bland annat valet av arkitektkontor. Annika Sundås Larsson, biträdande 
avdelningschef vid universitetets byggnadsavdelning, har i efterhand kon-
staterat: ”En framgångsfaktor genom hela processen har varit öppenheten 
och dialogen med alla intressenter och att vi hela tiden haft stöd från uni-
versitetets högsta ledning.”

Universitetets medarbetare var under hela byggnadsprocessen en priori-
terad grupp. Den interna dialogen var ständigt pågående och många till-
fällen erbjöds för att både påverka och diskutera. Medarbetare vid förvalt-
ningens avdelningar fick möjlighet att besöka både byggarbetsplatsen och 
huset innan det var färdigt. Detsamma gällde medlemmar i universitetets 
styrande organ, såsom konsistoriet, fakultets- och områdesnämnderna, lik-
som medarbetare från universitetets olika institutioner.

Det omdiskuterade huset hade väckt intresse och nyfikenhet. Under 
Kulturnatten 2017, välkomnades Uppsalaborna till öppna visningar. Intres-
set var överväldigande och närmare 2 000 personer ville beskåda Seger-
stedthusets interiörer. Under hösten 2017 och under hela 2018 arrangerades 
visningar för många olika grupper för att möta det stora intresset. Fort-
farande kommer besökare för att studera såväl arkitektur som kontorsmiljö. 
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Ett hus i parken
Segerstedthuset är omgivet av grönska och lummiga parker. Botaniska 
trädgården, Tornerparken, Slottsparken, Lugnet och Tropiska växthuset är 
gröna miljöer som uppskattas av Uppsalaborna. De används nästan som 
ett stort gemensamt grönt vardagsrum och nyttjas flitigt för lek, picknick, 
studentupptåg, sport och motion. Genom området går flera populära pro-
menadstråk. Allt detta uppfångades och utvecklades av de danska arkitek-
terna. ”Ett hus i parken” blev den bärande idén för gestaltningen av det nya 
huset, och ambitionen var att addera ytterligare värden genom att förstärka 
områdets identitet. 

Den historiska omgivningen med bastionen, slottet och Botaniska träd-
gården ställer höga krav på byggnadens förmåga att anpassa sig till platsen. 
Det görs på flera sätt. Fasadens linjer och vinklar fångar upp Slottsträdgår-

Universitetshistorikern Carl Frängsmyr föreläser om Torgny T. Segerstedt och Segerstedthuset i samband med Kultur
natten den 9 september 2017. Till höger i förgrunden demonstrerar dåvarande universitetsarkivarien Johan Sjöberg 
arkivalia från universitetsarkivet, numera också förlagt till den nya byggnaden. Fotograf: Mattias Bolkéus Blom.
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dens terrasseringar. Slottets spetsiga bastion får en fortsättning i mötet av 
Segerstedthusets lika spetsiga flygel. Trianglar och vinklar hämtades från 
de pyramidformade granarna i Botaniska trädgården och återfinns i form-
språket både interiört och exteriört. Omgivningen fångas upp i fasadens 
olika glaspartier. Utemiljön mot Dag Hammarskjölds väg bildar ett litet 
välkomnande torg medan grönområdet mot Blåsenhus har en mer avskär-
mad karaktär med bänkar och plats för aktivitet och samvaro. 

Den färdiga byggnaden länkar ihop Blåsenhusområdet med slottet och 
staden. Ett promenadstråk går som en axel genom huset från Dag Ham-
marskjölds väg till Blåsenhus. Barockträdgården får en tydligare inramning 
mot söder. På håll kan Segerstedthuset uppfattas som en bergs- eller klipp-
formation, med oregelbundna, massiva, mörkare och ljusare ytor. Fasadens 
kalksten och de sluttande sedumtaken ger en levande yta. 

Byggnaden består av två u-formade volymer som lagts på varandra och 
överlappar något för att skapa ett öppet atrium och förena byggnadens olika 
delar samtidigt som de optimerar inflödet av naturligt ljus. Den undre voly-
men binds samman med den övre av ett glasparti som löper runt huset.

Segerstedthuset har två i de närmaste likvärdiga entréer. En bred trappa 
binder samman de båda entréplanens öppna ytor. I trappan kan besökarna 
sätta sig och studera de ingraverade namnen från universitetets historia, om 
vilka Carl Frängsmyr skriver på annan plats i denna volym. Entré dörrarna 
mot såväl slottet som Blåsenhus utgör en installation av den amerikanske 
konstnären Spencer Finch.  Verket Color Wheel är beställt av Statens konst-
råd. Svängdörrarnas färgade glas bildar ett färghjul som med hjälp av be-
sökaren roterar och samspelar med ljuset och faller ut i ett oändligt och 
slumpmässigt spektrum av färgkombinationer, likt ett ”lekfullt poem över 
kunskapsprocessens ändlösa idéväxlingar”. När huset var nytt omskrevs 
dörrarna som livsfarliga i lokalpressen. I september 2017 uppmanades rektor 
på Upsala Nya Tidnings insändarsida att sätta funktion och säkerhet före 
konst och utseende eftersom glasentrén ansågs ha orsakat minst ett tiotal 
personer näsblod och bulor.

Väl inne i byggnaden möter besökaren en ljus trapphall, ett atrium som 
domineras av den skulpturala centraltrappan av ek. Ljusinsläpp med natur-
ligt ljus från flera håll förstärker känslan av öppenhet och rymd. Arkitekten 
Jan Amundsen har beskrivit det sålunda: ”The atrium acts as the heart of 
the building, with the staircase functioning as the mail artery. It brings not 
only warmth to the building but animates the entire space.” I interiören följs 
parktemat upp med en stor, grön växtvägg. Bänkar och sittgrupper inbjuder 
till samtal och möten samt erbjuder möjlighet att stanna upp och ta en paus. 
De stora glaspartierna minskar avståndet mellan ute och inne.
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Runt atriet löper fyra våningar av kontorsytor. Inredningsarkitekterna 
från Uppsalafirman Indicum har utvecklat parktemat till något de kallat 
”abstrakt natur”. Stiliserad växtlighet tas lekfullt upp i inredningsdetaljer 
såsom rumsavskiljare utformade som fågelnästen eller i hyllor försedda med 
grenverk. Parktemat kommer till uttryck i bordens dekorer, vilka påminner 
om rutiga picknickdukar. Möblerna vid kaffestationerna är försedda med 
sällskapsspel färdiga för parklek. De genomgående färgerna i inredningen 
är olika nyanser av grönt som sedan kompletterats grått. Våningsplanen 
har sedan försetts med ytterligare en färg. Nedifrån och upp går våning-
arna i blått, gult, och grönt medan den översta våningen har universitetets 
mörkröda färg. Färgerna tas upp bland annat i möbler, skärmar och ljud-
dämpande väggpaneler. I inomhusmiljön tas formspråket från fasaden upp, 
det är sneda linjer, spännande triangelformer och spetsiga vinklar. Delar 
av möblemanget är specialritat för Segerstedthuset, det gäller bland annat 
de runda sofforna med skarpa vinklar som är anpassade för mindre mö-
ten. Kontorsmiljön är blandad och består av kontor i rum, öppna landskap 
och aktivitetsbaserade ytor med flera funktioner i samma miljö. Genom de 
många trapporna är kommunikationen inom byggnaden effektiv. Det är 
inte långt mellan våningsplanen och det går snabbt att förflytta sig från en 
avdelning till en annan. Mattias Martinson, ställföreträdande vicerektor för 
humaniora och samhällsvetenskap, är en av dem som har intygat detta: “Jag 
arbetar mycket från Segerstedthuset, här är det lätt att få tag i dem som man 
behöver samarbeta med.”

Rektors och ledningens kontor på det översta våningsplanet har fått sin 
inredning från Svenskt Tenn. Möblemanget är en gåva till universitetet från 
Bejerstiftelsen och flyttades med från rektors kontor i Skandalhuset på S:t 
Olofsgatan. Temat med växtlighet följs upp i val av textiler. Möblemanget 
utökades avsevärt i samband med flyttningen till Segerstedthuset. Utsikten 
från de översta våningarna i Segerstedthuset är en av de vackraste i Uppsala. 
När vädret är klart kan man skåda Uppsala högar och stadens klassiska 
märkesbyggnader som Carolina Rediviva, slottet, Botaniska trädgården, 
domkyrkan och Helga Trefaldighetskyrkan. 

Temat ”ett hus i parken” tjänade även som inspiration för de många sam-
manträdesrummen, vilka har namngetts efter växter från Botaniska trädgår-
den. På suterrängplanet återfinns namnen på trädgårdsredskap som Krattan 
och Sekatören. Högre upp i huset kan möten hållas i rum namngivna efter 
kryddväxter som persilja och kryddnejlika, eller efter kulturväxter såsom 
solrosor, dillpioner och blågull. Högst upp har namnen på mötesrum-
men hämtats från parkens träd: Linden, Glasbjörken och Eken. Namnen 
har valts ut i dialog med trädgårdsmästare och forskare vid  universitetet. 
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Ektrappan i atriet binder samman de olika 
våningsplanen. Enligt arkitektbyrån skall den 
löpa likt en artär genom byggnadens hjärta.
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För dem som vill lära sig mer om växterna finns informationsskyltar upp-
satta i varje rum.

Förändring och förnyelse
Flyttningen till Segerstedthuset har inneburit stora förändringar. Hela pro-
cessen har följts av forskare från Avdelningen för arbets- och miljömedicin 
vid Institutionen för medicinska vetenskaper i Uppsala. De har intervjuat 
medarbetare och chefen som har svarat på frågor om arbetsmiljö, ledarskap, 
medarbetarskap och berättat om sina förhoppningar och farhågor vid olika 
tidpunkter. Forskarna har också genomfört mätningar av hur mycket med-
arbetarna rör sig i de olika kontorsmiljöerna. Materialet kommer att ingå 
i en vetenskaplig studie, där flera olika kontorsmiljöer och flyttningspro-
cesser analyseras.

Segerstedthuset har blivit en av Uppsalas monumentalbyggnader. Från detta panoramaperspektiv framträder 
byggnadens intrikata samspel med slottet och Botaniska trädgården genom såväl vinklar som formspråk.
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Hela flyttningsprocessen har varit en del av ett större förändringsarbete, 
vars syfte är att förbättra, professionalisera och samordna stödet till utbild-
ning och forskning. Detta arbete har endast påbörjats. Ambitionerna med 
Segerstedthuset var höga. Det skulle bli en byggnad som lät tala om sig, det 
skulle vara ett hus inriktat mot samarbete, vilket stod öppet och välkom-
nande mot världen. Så här långt har huset blivit en framgång och rentav 
överträffat många höga förväntningar. Även om Segerstedthuset har förhöjt 
stadsmiljön i denna del av Uppsala är dess främsta förtjänst likväl att det 
har lämnat så goda förutsättningar för alla som verkar i eller besöker huset. 
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Nittionio namn huggna i sten – om 
trappan i Segerstedthuset

Av Carl Frängsmyr

Under planeringsprocessen för Segerstedthuset fattades beslut om att sten-
trappan mellan det övre och nedre entréplanet skulle prydas av omkring 
hundra namn på personer, vars insatser har varit av särskild betydelse för 
Uppsala universitet under framför allt 1900-talet. Det muttrades på sina 
håll över att namnen på ett antal framstående vetenskapsmän skulle pryda 
universitetsförvaltningens hus. Detta var emellertid en del av den övergri-
pande ambitionen att göra Segerstedthuset till hela universitetets byggnad. 
På undertecknad föll i början av 2016 uppdraget att utvälja namnen på de 
personer, vilka skulle bestås denna ära. Namnraden i trappan skulle utgöra 
ett slags pendang till, eller fortsättning på, de namnplattor som pryder Uni-
versitetshusets fasader. I själva uppdraget låg således en fast kronologisk 
begränsning; endast personer som verkat vid universitetet efter Universi-
tetshusets invigning 1887 kunde komma i fråga. Den som i Segerstedttrap-
pan eftersöker namnen på bemärkta gestalter som Olof Rudbeck den äldre, 
Carl von Linné, Anders Celsius, Torbern Bergman eller Erik Gustaf  Geijer 
kommer därför att leta förgäves. Detsamma gäller den som söker efter and-
ra personer som varit betydande av andra skäl än i egenskap av professor 
eller vetenskapsidkare, till exempel Betty Pettersson, Uppsalas och Sveriges 
första kvinnliga student, som avled två år innan Universitetshuset invigdes.

Till mitt förfogande för urvalet till trappan hade jag till slut nittionio 
platser, således mer än dubbelt så många som de fyrtio plattor, vilka stod till 
buds på Universitetshusets fasader. Med tanke på att dessa nittionio namn 
dessutom tidsmässigt skulle hämtas från en period om 129 år (1887–2016), 
medan de fyrtio namnen på Universitetshuset representerade 410 års histo-
ria (1477–1887), kunde min uppgift framstå som väsentligt enklare än den 
som fullgjordes av föregångarna på 1880-talet. Den gången hade varje utvalt 
namn i teorin motsvarat 10,25 år av universitetets historia. Tilldelningen av 
platser i Segerstedttrappan var avsevärt mer generös; varje namn skulle i 
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genomsnitt motsvara 1,3 år. Urvalsprocesser blir dock inte nödvändigtvis 
enklare för att antalet ökar, snarare förhåller det sig tvärtom. En rad försvå-
rande faktorer förelåg, inte minst universitetens numerära tillväxt, särskilt 
efter andra världskriget. Perioden mellan 1477 och 1887 må vara lång men 
antalet personer, som kunde bli aktuella för detta slags urval, förbleknar i 
jämförelse med den mer moderna historien. Universitetets förändring har 
därtill gjort det svårt, för att inte säga omöjligt, att begränsa urvalet till 
innehavarna av ett antal klassiska lärostolar. Visserligen kan det med skäl 
ifrågasättas om universitetets historia någonsin har varit enbart dess profes-
sorers men den sanningen har under 1900-talet blivit tydligare utmejslad, 
inte minst genom inrättandet av nya tjänstekategorier. En rad väsentliga 
insatser har utförts av personer som verkat vid lärosätet men utan att vara 
professorer. Urvalskriterierna har anpassats efter dessa nya förhållanden. 

Vidare har det varit viktigt att de utvalda, genom långvarigt arbete eller 
spektakulära insatser, varit starkt förknippade med just Uppsala universitet.  
Den framstående anglisten och Shakespearekännaren Helge Kökeritz var 
exempelvis som professor verksam vid Yaleuniversitetet i USA. Historikern 
Erik Lönnroth gjorde förvisso ett decennielångt mellanspel i Uppsala men 
Göteborg förblev hans Alma mater. Den sedermera så inflytelserike filo-
sofen Michel Foucault tjänstgjorde som lektor i franska vid universitetet 

Trappan i Segerstedthuset bär namnen på nittionio bemärkta forskare och lärare vid Uppsala universitet under 
perioden 1887 till 2016.
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1954–58 men grundlade sin berömmelse 
först senare, då han verkade i andra sam-
manhang. Detsamma gäller, av uppen-
bara skäl, de många framstående forskare 
som genom hedersdoktorat har knutits 
till Uppsala universitets gemenskap. Ett 
gränsfall utgjorde dock den tragiskt för-
olyckade arkitekten Michael Ventris, vars 
sensationella, men i förstone kontrover-
siella, uttydning av den fornkretensiska 
skriften Linear B i början av 1950-talet 
starkt uppmuntrades och understöddes 
av Uppsalaforskare. En av dessa var den 
klassiske arkeologen Arne Furumark, vars 
namn – delvis men långtifrån uteslutande 
genom denna insats – har blivit inhugget 
i trappan.

Mitt pensum utgjorde således ett slags 
fortsättning på det uppdrag som konsisto-
riet i januari 1884 hade lämnat åt en kom-
mitté bestående av fysiologen Frithiof 
Holmgren, statsvetaren Oscar Alin, 
 latinisten Frans  Wilhelm Häggström 
och fysikern Robert Thalén, nämligen 
att utvälja de fyrtio namnen som skulle 
pryda Universitetshusets exteriör. Kom-
mittén arbetade skyndsamt och redan på 
sensommaren samma år hade merparten 
av namnplattorna kommit på plats. Tids-
ramen för mitt eget arbete var ungefär 
lika snäv; i början av hösten 2016 inläm-
nade jag den slutliga listan. En vägledan-
de princip för mig, likaväl som för 1884 års 
kommitté, var att endast avlidna personer 
kunde komma i fråga.

Ännu vid mitten av 1880-talet – och under ytterligare mer än ett halvt 
århundrade framåt i tiden – var det en självklarhet att universitetet orga-
niskt skulle bestå av fyra fakulteter, dels de tre högre ( Teologiska, Juridiska, 
och Medicinska), dels den lägre (Filosofiska). Sedan mitten av 1870-talet 
hade Filosofiska fakulteten i Uppsala varit indelad i en  Humanistisk och 

Den ståtliga matsedeln vid grundläggningsfesten för 
Universitetshuset på Gillet 30 april 1879, vid vilken 
bland andra Oscar II och prinsarna Oscar och Carl 
deltog. På menybladets avbildning av den tilltänkta 
byggnadens exteriör saknas de fyrtio plattor med namnen 
på lärosätets mest bemärkta professorer, vilka dock fanns 
med på den slutliga ritning som Oscar II hade gillat året 
innan. Det dröjde till 1884 innan urvalet till de fyrtio 
hedersplatserna skedde efter beredning i en kommitté. 
Matsedeln hade formgivits av Robert Schumburgs 
litografiska tryckeri, vilket hade inrättats i Uppsala 1877. 
Uppsala universitetsbibliotek.
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en Matematisk-naturvetenskaplig sektion, varför Kanslers rummet i Uni-
versitetshuset omgärdas av fem, inte av fyra, fakultetsrum. Föreställningen 
om de fyra klassiska fakulteterna som grund för hela universitetsbegreppet 
var djupt rotad sedan medeltiden. Dock följdes inte principen att låta dem 
disponera var sin fasad för sina namnplattor. Det hade knappast varit möj-
ligt av praktiska skäl, dels varierar antalet platser på de fyra ytterväggarna 
kraftigt, dels hade svårligen någon annan än den högsta, det vill säga Teo-
logiska fakulteten, kunnat komma i fråga för byggnadens östra fasad med 
huvudingången, vilken rymmer tjugotvå av de fyrtio namntavlorna – en 
sådan slagsida till teologins förmån hade svårligen kunnat försvaras. 

Den stora fasaden mot öster kom i stället att prydas av framstående re-
presentanter för tre av fakulteterna, däribland Nicolaus Bothniensis, den 
kronologiskt äldsta bland de fyrtio utkorade universitetsmännen. Han 
tillhörde de drivande krafterna vid Uppsala möte och utsågs till profes-
sor i Gamla testamentets exegetik redan vid universitetets återupprättande 

Bland de vetenskapsmän som hedrats med sina namn på 
 Universitetshusets huvudfasad mot öster märks Carl von 
Linné, vars namn är placerat närmast söder om huvudentrén, 
det vill säga i hedersrummet, heraldiskt höger om densamma.
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1593. I det faktum att namnraden inleds med en teolog ryms måhända en 
symbolisk hommage till den högsta fakulteten. I övrigt pryds fasaden mot 
 öster av namnen Carl von Linné, Anders Celsius, Torbern Bergman,  Göran 
 Wahlenberg, Elias Fries, Olof Rudbeck den äldre, Petrus Hoffwenius, 
Nils von Rosenstein, Adolph Murray, Pehr von Afzelius, Israel Hwasser, 
 Benjamin Höijer, Nils Fredrik Biberg, Samuel Grubbe, Erik Gustaf  Geijer, 
Christopher  Jacob  Boström, Johannes Rudbeckius, Jesper Swedberg, Eric 
Benzelius den yngre, Olof Celsius den äldre och Samuel Ödmann. En 
 fakultetssortering förekommer så till vida att teologerna återfinns längst åt 
norr. Filosofiska fakultetens humanister är likaledes placerade norr om hu-
vudingången, medan naturvetarna återfinns söder om densamma. Längst 
mot söder har medicinarna fått plats. Notabelt är att Juridiska fakulteten 
helt saknar representation på den praktfulla huvudfasaden – måhända ett 
resultat av att ingen jurist ingick i urvalskommittén.

Fasaden mot norr, det vill säga mot S:t Olofsgatan, pryds av namnen Carl 
Lundius, Olof Rabenius, Johannes Messenius, Johannes Loccenius,  Johan 
Freinsheimius, Johannes Schefferus, Olof Verelius och Johan  Upmarck 
(Rosenadler).

På västfasaden mot Öfre Slottsgatan återfinns namnen Samuel Klingen-
stierna, Fredric Rudberg, Anders Ångström, Carl Aurivillius, Johan Ihre 
och Laurentius Norrman.

Den södra fasaden med Klockporten pryds av blott fyra namn, nämligen 
Carl Peter Thunberg, Johan Gottschalk Wallerius, Jacob Arrhenius och Per 
Daniel Amadeus Atterbom.

Av dessa sammanlagt fyrtio män har åtta avlidit under 1600-talet, sjutton 
under 1700-talet och femton under 1800-talet. Teologiska och  Medicinska 
fakulteten är vardera representerad av sju namn, motsvarande 17,5  procent. 
Bland de fyrtio utvalda återfinns däremot endast tre jurister, det vill säga 
7,5 procent. Det är en låg siffra men den svenska rättsvetenskapen förblev 
tämligen outvecklad långt in på 1800-talet. 

Således har sjutton av de fyrtio namnen hämtats från de tre högre 
 fakulteterna. Majoriteten, eller tjugotre namn, representerar  Filosofiska 
fakulteten. Av dessa är fjorton humanister och nio naturvetare, motsvarande 
35 respektive 22,5 procent. I detta sammanhang bör framhållas att somliga 
professorer i äldre tid kunde verka inom flera fakulteter och att exempelvis 
ämnet botanik fram till 1800-talets mitt hörde till Medicinska, inte Filo-
sofiska fakulteten. Olof Rudbeck den äldre räknas genom sin fakultetstill-
hörighet till medicinarna men hans verksamhet omfattade vida fält, inte 
minst fornforskning och botanik. Någon exakt rättvisande framställning är 
därför svår att presentera, men tveklöst är att urvalet manifesterar de huma-
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nistiska disciplinernas starka ställning under 1880-talet, då den  Boströmska 
idealismen framstod som ett slags officiell universitetsfilosofi.

Likväl är det värt att notera att tiderna hade börjat förändras. De enda 
professorer som, efter den 1866 avlidne skolbildaren Christopher Jacob 
Boström, kom att hedras på detta sätt var nämligen inte humanister utan 
 fysikern Anders Ångström och botanikern Elias Fries, bortgångna 1874 
 respektive 1878. Universitetshuset har med goda skäl blivit betraktat som ett 
monument över den filosofiska idealismen, varför det kan vara intressant 
att uppmärksamma att namnordningen på byggnadens fasader rymmer ett 
slags framåtpekande mot en tid, då utforskandet av den konkreta sinne-
världen snarare än av den gåtfulla, och blott genom filosofisk spekulation 
nåbara, idévärlden skulle bli universitetets främsta uppgift. Den epok skulle 
snart randas, då ”tänka fritt” skulle värderas väl så högt som ”tänka rätt”. 
Det skulle komma en tid då byggnaden successivt omvandlades från ett över 
vardagens prosaiska spörsmål upphöjt nationalmonument till en akademisk 
arena för kritisk debatt om vetenskap, politik, samhällsfrågor och kultur.

Till skillnad från namnplattorna på Universitetshuset är namnen i 
 Segerstedttrappan sorterade i kronologisk ordning. Vandringen uppför 
trappan blir således ett slags färd från 1880-tal till 2010-tal. Bland de första 
namnen återfinns filosofen Carl Yngve Sahlin, vilken i egenskap av rektor 
var värd såväl vid grundläggningsfesten på Gillet 1879 som då Universitets-
huset invigdes åtta år senare. Den senast avlidne, vars namn blev inhugget 
i trappan, är medicinaren, tillika universitetets förutvarande rektor Martin 
H:son Holmdahl, som även var Torgny T. Segerstedts siste prorektor och 
efterträdare. Holmdahl gick ur tiden i mars 2015.

De båda senast avlidna professorerna som med sina namn fick pryda 
Universitetshuset, Anders Ångström och Elias Fries, kom på sina lärostolar 
i fysik respektive botanik med tiden att efterträdas av sina söner. Knut Ång-
ström och Thore M. Fries fullföljde och vidareutvecklade sina fäders arbete, 
och tillhörde även de lärosätets ledande naturvetenskapsmän. I Segerstedt-
trappan tjänar deras namn som en konkret illustration, såväl av kontinuite-
ten mellan byggnaderna som av släktbandens stora betydelse vid 1800-talets 
Uppsala universitet.

Segerstedttrappan är indelad i två avsatser, vardera med tretton steg, var-
av den nedre pryds av följande namn: Wilhelm Erik Svedelius, Carl Yngve 
Sahlin, Otto Myrberg, Carl Benedict Mesterton, Frithiof Holmgren, Carl 
Rupert Nyblom, Thore M. Fries, Hugo Hildebrandsson, Claes Annerstedt, 
Herman Almkvist, Nils Dunér, Per T. Cleve, Olof Hammarsten, Per Adolf 
Geijer, Tycho Tullberg, Oscar Alin, Harald Hjärne, Hjalmar Öhrvall, 
J. A. Lundell, Ivar Sandström, Olof August Danielsson, Oskar Widman, 
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Adolf Noreen, Ellen Fries, Henrik Schück, Arvid G. Högbom, Ernst 
Trygger, Karl Gustaf Lennander, Knut Ångström, Svante Arrhenius, Axel 
 Wirén, Karl Ferdinand Johansson, Elsa Eschelsson, Allvar Gullstrand, Axel 
 Hamberg, Ludvig Stavenow, Nathan Söderblom, Rutger Sernander, Anna 
Paues, Carl Wiman, Axel Hägerström, K. B. Wiklund, Oscar Almgren 
och Otto von Friesen.

Trappans övre del pryds av namnen Hugo Alfvén, Eva von Bahr- Bergius, 
K. G. Westman, Robert Barany, Thore Engströmer, Anton Blanck, Axel 
Brusewitz, Nils von Hofsten, Adolf Phalén, The Svedberg, Elsa Warburg, 
Manne Siegbahn, Östen Undén, Fredrik Berg, Anton Fridrichsen, Axel W. 
Persson, Robin Fåhraeus, Elias Melin, Gregor Paulsson, H. S. Nyberg, 
Åke Holmbäck, Erik Lindahl, Johan Nordström, Björn Collinder, Einar 
Du Rietz, Victor Svanberg, Sven Hörstadius, Arne Fredga, Arne Tiselius, 
Konrad Marc-Wogau, Arne Furumark, Gerd Enequist, Arne Beurling, 
Dag Hammarskjöld, Torsten Teorell, Anna-Lisa Annell, Ivan Engnell, 

Universitetets förutvarande rektor och prorektor Martin H:son Holmdahl blev den senast avlidne forskaren 
vars namn pryder trappan i Segerstedthuset.
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Per Eric Lindahl, Per Olof Ekelöf, Geo Widengren, Herman Wold, 
 Ingemar Hedenius, Torgny T. Segerstedt, Sune Carlson, Karl-Gustaf 
Hildebrand, Sten Lindroth, Sven A. Nilsson, Torgny Säve-Söderbergh, 
Wilhelm  Rodhe, Markus Båth, Kai Siegbahn, Gun Widmark, Ingmar 
Bengtsson, Martin H:son Holmdahl och Lennart Philipson.

De insatser som dessa nittionio forskare tillsammans har svarat för utgör 
en illustration god som någon av universitetets bredd och mångsidighet. I 
många fall rör det sig om vetenskapsmän som har svarat för världsledande 
insatser; utrymmet i denna uppsats medger inget uppradande av exempel. 
En jämförelse utifrån fakultetstillhörighet visar att ingen dramatisk för-
ändring har skett i förhållande till de urval som gjordes på 1880-talet. Hela 
sjuttio två av de nittionio namnen i Segerstedttrappen tillhör området för 
den gamla Filosofiska  fakulteten, vilket dock numera inte blott omfattar 
sektioner för humaniora och natur vetenskap, utan fem självständiga fakulte-
ter: Historisk-filosofisk, Språkvetenskaplig, Samhällsvetenskaplig, Utbild-
ningsvetenskaplig och Teknisk-naturvetenskaplig. Sammanlagt  fyrtiotre 
humanister har hedrats, liksom tjugonio naturvetare, tretton medicinare, 
åtta jurister och fem teo loger. Director musices Hugo Alfvén räknades till 
exercitiemästarna och tillhörde ingen av fakulteterna. Teologernas andel 
bland de utvalda har minskat till fem procent, medan juristernas andel i 
princip är oförändrad. Medicinska fakultetens andel har sjunkit något till 
drygt tretton procent. Andelen humanister och naturvetare har ökat till 
fyrtiotre respektive tjugonio procent.

Till skillnad från namnplattorna på Universitetshuset finns i Segerstedt-
trappan ett antal namn på personer, vilka har gjort viktiga insatser vid och 
för universitetet men utan att vara professorer. Svante Arrhenius utlade sin 
berömda, och sedermera med Nobelpris belönade, elektrolytiska dissocia-
tionsteori i den avhandling på vilken han disputerade 1884. Arbetet mottogs 
först ljumt av Uppsalaprofessorerna men den lettisk-tyske fysikern och ke-
misten Wilhelm Ostwald insåg dess banbrytande karaktär, varefter Arrhe-
nius blev docent i fysikalisk kemi. Arrhenius, som företrädde ett annat slags 
forskning än de experimentellt inriktade Uppsalafysikerna, överflyttade 
sedan sin verksamhet till Stockholms högskola. När Knut Ångström 1896 
kallades till professuren i Uppsala förvägrades Arrhenius möjlighet att kon-
kurrera om platsen, vilket han själv och många med honom fann orättvist.

Ett annat exempel utgör anatomen Ivar Sandström, lärare i histologi, vars 
1880 offentliggjorda upptäckt av bisköldkörtlarna blev en anatomisk sensa-
tion, vars fulla betydelse stod klar först efter forskarens för tidiga bortgång 
1889. En platta med Ivar Sandströms namn uppsattes 1967 på Anatomiska 
institutionen vid Islandsbron; nu pryder hans namn även Segerstedthuset, 



325

NITTIONIO NAMN HUGGNA I STEN

invigt på andra sidan åsen exakt femtio år 
senare. Till kategorin icke-professorer hör 
vidare FN:s sedermera generalsekreterare 
Dag Hammarskjöld, vilken studerade vid 
universitetet och blev licentiat i national-
ekonomi på 1920-talet. På grund av de 
svåra förhållandena för ämnet national-
ekonomi i Uppsala valde Hammarskjöld, 
liksom tidigare Arrhenius, att söka sig till 
Stockholms högskola.

Av de många professorer som har fått 
sina namn inhuggna i trappan är endast 
tre kvinnor: Kulturgeografen Gerd Ene-
quist, som 1949 blev Uppsalas och Sveri-
ges första kvinnliga professor, Anna-Lisa 
Annell, vilken 1963 blev universitetets 
första professor i barnpsykiatri, samt den 
hösten 2013 bortgångna nordisten Gun 
Widmark, vars omfattande vetenskap-
liga insats rörde allt från urnordiskan 
under svensk vikingatid till det svenska 
riksspråkets framväxt under 1600- och 
1700-talen och modern socio lingvistik. 

Ytterligare fem kvinnor är represen-
terade med sina namn i trappan, även 
om de verkade i en tid då lagstiftningen 
ännu uteslöt dem från regeringstillsatta 
fullmaktsämbeten, däribland profes-
surer. Historikern Ellen Fries blev 1883 
den första kvinnan i Uppsala och Sve-
rige som disputerade för doktorsgraden. 
 Juristen Elsa Eschelsson blev 1897 Sveri-
ges första kvinnliga docent. Den fram-
stående anglisten Anna Paues kämpade, 
liksom Eschelsson, förgäves för rätten 
att bli professor. Fysikern Eva von Bahr-
Bergius, vars tidigare opublicerade själv-
biografi utgavs i inbjudningsskriften till 
2015 års vinterpromotion, blev Sveriges 
andra kvinnliga docent. Elsa Warburg 

Anglisten Anna Paues i sitt arbetsrum. Lagstiftningen 
hindrade henne från att konkurrera om professurer men 
1934 erhöll hon till slut professors namn av regeringen. 
Hon blev då den första svenska kvinna som innehade 
titeln professor. Uppsala universitetsbibliotek.

Eva von BahrBergius i arbete, troligen på Fysiska insti
tutionen i Uppsala under 1900talets första decennium. 
Kungl. biblioteket.
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var landets första kvinnliga paleontolog som vid flera tillfällen uppehöll 
professuren i ämnet.

Könsfördelningen bland namnen i trappan ledde 2019 till viss debatt i 
media. Kritik framfördes mot att endast åtta av de nittionio namnen var 
kvinnor. För egen del anser jag att ett historiskt förhållningssätt måste 
grundas i ett ärligt försök att förstå och avspegla gångna epoker som de 
var – sedan kan i bästa fall många lärdomar dras. I vår tid torde lyckligt-
vis få människor ifrågasätta till exempel kvinnans självklara hemortsrätt i 
det offentliga samhället, inklusive universiteten. Lika självklar som denna 
insikt är för oss, lika bundna – såväl i sinnet som genom lagstiftningen – 
var emellertid forna tiders universitetsmän och politiker av grund lagen från 
1809, vilken bland annat fastslog att statliga fullmaktsämbeten, däribland 
professurer, skulle vara förbehållna svenska män. Det är enkelt men själv-
rättfärdigt att fälla domar över människor som levde i en annan tid än vår.

Ända fram till mitten av 1920-talet var kvinnor utestängda från möjlig-
heten att bli professorer och därefter dröjde det ytterligare ett kvarts århund-
rade innan Gerd Enequist installerades som Uppsalas och landets första 
kvinnliga professor vid något av statsuniversiteten. Denna märkeshändelse 
innebar ingalunda något genombrott på bred front; kvinnliga professorer 
förblev länge fåtaliga. Först på senare år har sakernas tillstånd markant för-
ändrats. Av detta följer emellertid att merparten av dessa professorer ännu 
var i livet i början av 2016 och således av det skälet var uteslutna vid urvalet.

En av de viktiga lärdomarna som trappan förhoppningsvis kan förmedla 
är således att kvinnans strukturella underordning inom, och de facto uteslut-
ning från, högre akademiska tjänster har varit en realitet långt fram i tiden. 
Detta förhållande får inte överskylas eller gömmas undan genom aldrig så 
välmenade kvoteringsåtgärder. När raden av namn på Universitetshusets 
fasader och i Segerstedthusets trappa i en framtid eventuellt får en fort-
sättning någonstans är jag förvissad om att könsfördelningen kommer att 
avspegla den tid vi lever i nu och den tid som ligger framför oss. Därmed 
inte sagt att ett objektivt urval någonsin kommer att kunna göras, oavsett 
om det sker genom en enmans- eller fler personskommitté. Alla urval kan 
kritiseras, ifrågasättas och debatteras – och väl är det. 

Min förhoppning är att Segerstedttrappan skall tjäna till kritisk efter-
tanke och reflexion kring vad Uppsala universitet har varit, vad det är och 
vad vi vill att det skall bli i framtiden. I så fall har den fullgjort en viktig del 
av sin uppgift: att göra Segerstedthuset till en byggnad för hela universitetet.
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Humanistiska teaterns historia startade i början av 2000-talet då det var 
dags för naturvetarna att flytta från kvarteret Kemikum till det  nybyggda 
Ångströmlaboratoriet. Kvarteret behövde fyllas med verksamhet och möj-
lig heten fanns att samla de humanistiska institutionerna, som låg spridda 
över Uppsala, till ett nytt campus med nya möjligheter att samarbeta över 
ämnesgränser i undervisning och forskning.

Som nytillträdd dekan för Historisk-filosofiska fakulteten blev jag ord-
förande i den styrgrupp som ledde arbetet fram till inflyttningen 2004. Det 
var ingen lätt uppgift eftersom det fanns medarbetare som absolut inte vil-
le flytta och som med kraft framförde sin uppfattning. Vid ett dramatiskt 
 fakultetsmöte när beslutet om flyttningen skulle tas avgick en av ledamöter-
na under pågående sammanträde. Tack vare en doktorandröst vann förslaget 
bifall i fakultetsnämnden och dekanen, som annars hade avgått, satt kvar.

Styrgruppen för projektet Kvarteret Kemikum, som omvandlingen av 
kvarteret till ett nytt campus kallades, behövde få fram budskapet att flytt-
ningen inte handlade om att byta lokaler utan om att skapa möjligheter för 
nya sätt att samverka. Genom att flytta institutionerna närmare varandra 
underlättades möjligheterna att mötas och att hitta nya samarbeten. För att 
stärka humanioras ställning var det nödvändigt att ämnen samverkade mer 
för att utveckla tvärvetenskaplig forskning. 

Det blev en hel del stormöten med diskussioner. För att skapa delaktig-
het och ökat engagemang startade styrgruppen ett antal arbetsgrupper som 
tog sig an olika frågor.

En av grupperna hade uppgiften att ta fram förslag på pedagogisk för-
nyelse. Bland medlemmarna i denna grupp fanns lektorn i konstvetenskap, 
Thomas Hård af Segerstad, som under ett av de första mötena kom fram 
med idén att vi borde skapa ett humanistiskt landmärke i kvarteret. Natur-
vetarna hade från 1800-talet och framåt byggt till och förändrat kvarteret 
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efter sina behov och nu borde humanisterna genom en ny byggnad göra 
kvarteret till sitt. Förslaget väckte entusiasm och diskussionen startade om 
hur ett humanistiskt hus skulle se ut. Hård af Segerstad menade att det 
skulle vara en teater, men inte en teater där skådespelare framför pjäser för 
en publik, utan det han kallade en didaktisk teater. Utgångspunkten var 
det grekiska begreppet theorein, att skåda, som länkade samman teori och 
teater och som gick tillbaka till antiken och det humanistiska samtalet som 
pågått sedan dess. Att mötas och samtala, att bryta synpunkter, lyssna på 
argument och skapa ny kunskap skulle bli möjligt i teatern.

Denna didaktiska teater skulle stå för något nytt och samtidigt anknyta 
till tradition och historia. En på sin tid nyskapande byggnad som inspirera-
de var Olof Rudbecks anatomiska teater. Han ville skapa en modern under-
visningslokal som kunde öka kunskapen om kroppen, men hade samtidigt 
visionen om en byggnad som ingen tidigare sett i Uppsala. Ambitionen var 
att bygga ett hus med en sådan ”deseign” att ”de fremmande må undra sigh 
på oss”. Det blev också ledorden för vårt projekt, drygt tre hundra år senare.

Teatern skulle vara en plats för lärande och pedagogisk förnyelse och 
gick därför först under arbetsnamnet den didaktiska teatern. Samtidigt 
skulle byggnaden vara ett humanistiskt landmärke i kvarteret. Valet av 
namn blev slutligen Humanistiska teatern. Den pedagogiska gruppen var 
entusiastisk och styrgruppen för flyttnings projektet anammade snabbt 
idén. Humanistiska teatern skulle bli den gemensamma samlingspunkten 
i det nya campuset.

Bengt Svensson från White arkitekter tyckte att idén var spännande och 
påbörjade arbetet med att utforma teatern. Humanistiska teatern skulle 
dra blickarna till sig och synas i kvarteret med fasaden vänd mot Carolina-
parken. Hans förslag var en fyrkantig byggnad av glas med en fasad av 
träribbor. Ett vackert och minimalistiskt hus som förde tankarna till 
 japansk arkitektur. Invändigt hade Svensson tagit intryck av diskussioner-
na om teatern som arena för dialog och utbyte av synpunkter och kunskap. 
 Anatomiska teatern och det engelska parlamentets utformning hade tjänat 
som inspiration och när idéerna omsattes i Humanistiska teatern blev re-
sultatet ett rum med bänksektioner som vette mot varandra och som var 
uppbyggda i likhet med det engelska parlamentet. Emellan sektionerna 
fanns ett utrymme på golvet som sträckte sig över hela rummets längd och 
som i styrgruppen gick under namnet fäktpisten. Inget podium och ingen 
given mittpunkt fanns i rummet som utmanade den traditionella kateder-
undervisningen. Alla skulle kunna delta i samtalet på lika villkor.

Inte bara en ritning gjordes utan även en modell av teatern byggdes. 
Styrgruppen presenterade Humanistiska teatern för universitetets ledning. 
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Reaktionerna var positiva men, som alltid, ställdes frågan vad kostnaden 
skulle bli. I jämförelse med uppförandet av lokaler för de andra vetenskaps-
områdena var Humanistiska teatern knappast något kostsamt projekt. Men 
ett argument som ofta framfördes mot det nya campuset var att det skulle 
bli alltför dyrt och hota institutionernas verksamhet då merparten av deras 
medel skulle gå till lokalkostnader. Naturligtvis gick det att förstå räds-
lan för att kostnaderna skulle öka i det nya campuset men farhågorna var 
överdrivna. Det fanns också besparingar att hämta i att flytta samman och 
dela på kostnader. Oavsett vilket var stämningen sådan att det var svårt att 
komma med ett nytt förslag som skulle kosta ett antal miljoner. Många 
tyckte att Humanistiska teatern var ett intressant och bra projekt men var 
oroliga för att det var för dyrt.

En bärande idé i utformningen av det nya campuset var ett gångstråk 
genom kvarteret. Det skulle inte vara nödvändigt att gå ut för att ta sig till 
de andra institutionerna. Uppförandet av Humanistiska teatern bidrog till 
stråket genom att länka samman hus som då var åtskilda. 

Humanistiska teatern från Thunbergsvägen, fotograferad i kvällssol.
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Styrgruppen gjorde stora ansträngningar för att få gehör för att bygga 
Humanistiska teatern men nådde inte ända fram. Det som slutligen skedde 
var att ombyggnationen kom att innefatta förberedelser i omgivande hus för 
att det så småningom skulle gå att genomföra bygget av Humanistiska tea-
tern. Det var en stor besvikelse att när institutionerna 2004 flyttade in i det 
nya campuset, som fått namnet Engelska parken, fanns ingen Humanistisk 
teater som markerade att en ny era tog vid.

I arbetet med att försöka finansiera Humanistiska teatern hade styr-
gruppen kommit in på ett då rätt nytt område, ”fund raising”, eller som det 
heter i dag, arbete med externa relationer. I till exempel USA är det vanligt 
med stora privata donationer till universitet. Uppsala universitets storhetstid 
på det området var 1600-talet med den gustavianska arvegodsdonationen; 
traditionen fanns men 2000-talet krävde nya arbetssätt. Genom Humanis-
tiska teatern fick jag inblickar i arbetet med externa relationer som kunde 
skapa möjligheter för att få medel från andra aktörer än staten och tänkte att 
det kanske var den vägen som kunde vara möjlig för teatern.

Humanistiska teatern fördes fram som ett projekt universitetet borde 
prio ritera och kanske skulle det gå att hitta någon eller några som ville 
fi nansiera den. Det gällde att skapa opinion för projektet. Humanistiska 
teatern behövde bli känd, inte bara för en begränsad inre krets. Hösten 2009 
bidrog universitetets dåvarande rektor, Anders Hallberg, genom att anordna 
ett stort evenemang på Gustavianum med inbjudna gäster där  Humanistiska 
teatern stod i fokus. Under den kvällen var det många som inte bara fick 
höra om teatern men som också mötte och talade med forskare och lärare 
vid Uppsala universitet. Ett första steg i arbete med externa relationer är 
att skapa engagemang för universitetets verksamhet och tanken väcktes att 
bilda en vänförening för teatern. Den 14 februari 2010 hade Humanistiska 
Teaterns Vänner ett första konstituerande möte. En styrelse bildades med 
Bo Eklöf som engagerad och kunnig ordförande. Arbetet inleddes och vi 
var optimistiska men i finanskrisens skugga var det svårt att hitta finansiä-
rer. Men många och viktiga kontakter knöts och vänföreningen arrangera-
de olika aktiviteter för att göra teatern känd; intressanta föreläsningar och 
informationsmöten med möjlighet att diskutera projektet ordnades. 

Genom vänföreningen hölls Humanistiska teatern vid liv. Campus 
Engelska parken var nu etablerat och nya forsknings-och undervisnings-
samarbeten pågick. Verksamheten hade växt och det behövdes nya loka-
ler. Ett femtiotal kontorsrum saknades och det planerades för ett nytt hus 
mellan de två där Humanistiska teatern först hade tänkt att ges plats. Att 
det skulle byggas nytt i kvarteret innebar en ny möjlighet. Skulle teatern 
någonsin bli verklighet var det nu. Jag var då vicerektor för humanistisk-
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samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet och förde fram frågan. En utred-
ning gjordes om institutionernas lokalbehov och en lokal av Humanistiska 
teaterns storlek var ett önskemål. Institutionerna hade under åren ökat sina 
externa forskningsmedel och det fanns ekonomiska möjligheter att bekosta 
nya lokaler. Områdesnämnden fattade nu beslutet att Humanistiska teatern 
skulle bli en del i den nybyggnation som planerades.

Den 14 april 2015 tog rektor Eva Åkesson det första spadtaget i bygget 
av den Humanistiska teatern. White arkitekter med Nina Wittlöv Löfving 
och Jacob Melin var husarkitekter och en styrgrupp bildades för projektet 
med företrädare från institutionerna, Byggnadsavdelningen, Akademiska 
Hus och intendenturen i Engelska parken. Arbetet sattes igång med sikte 
på att teatern skulle stå klar och invigas hösten 2017.

Hur skulle Humanistiska teatern se ut? Den modell som tagits fram 
i början på 2000-talet var utgångspunkt men förutsättningarna hade del-
vis förändrats. Teaterns fasad skulle inte längre vetta mot Carolinaparken 
utan mot Thunbergsvägen och det krävde en annan utformning. Att teatern 
skulle vara ett rum för det humanistiska samtalet och kunskapsutveckling 
och stå för det fria ordet var fortfarande grundbulten i projektet. För att 
åstadkomma detta valde arkitekterna att förändra rummets form. Utan att 
behöva vända sig skulle alla kunna se varandra i ett ellipsformat rum med 
en hästskoformad gradäng med 137 sittplatser. 

Byggföretaget NCC fick uppdraget av Akademiska Hus att bygga tea-
tern. Den fick nu en triangulär ellipsform som svarade mot önskemålet om 
nyskapande design. Utförandet av teaterdelens stomme blev projektets stora 
byggtekniska utmaning. Olika tillvägagångssätt prövades och slutligen föll 
valet på en formbar prefabform med på plats insatta ”halva takstolar” för 
att skapa lutning. Stommens lutning blev en utmaning då formtrycket, som 
normalt tas rakt ner, fördelades på drag och tryck. Trycket togs om hand 
av en trappformad ställning på utsidan och dragkraften av ett provisoriskt 
bjälklag på halva teaterns höjd.

Teaterns fasad bestod i upphandlingsskedet av en perforerad plåt i ett 
mässingsliknande material. Under projektets gång väcktes tanken på en 
konstnärlig utsmyckning. Statens konstråd var intresserat av att bistå med 
utformningen av fasaden och styrgruppen fick förslag på konstnärer. Valet 
föll på den norsk-danska Ann Lislegaard som hade stor erfarenhet av arbete 
med offentliga byggnader. Hon kom till Uppsala och styrgruppen berättade 
om idén med Humanistiska teatern, universitetet och Uppsala. Hon inspi-
rerades särskilt av Linné och hans trädgård och ville skapa ett organiskt 
mönster som hon gav namnet The Flowers from Weena. Det hologramfor-
made konstverket projicerades med hjälp av sexkantiga hål i åtta storlekar 
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som centrerats i x och y led. Med en digital ritning som grund tillverkades 
cirka trehundra bronsfärgade aluminiumplåtar som monterades på fasaden. 
Den kan belysas underifrån och färg kan väljas för olika tillfällen och eve-
nemang. Arbetet med att foga samman alla plåtar som utgjorde konstverket 
var omfattande men slutresultatet blev fantastiskt vackert. Fasaden belöna-
des både med Plåtpriset och Aluminiumpriset då Swedish Design Awards 
delades ut 2018. I motiveringen stod bland annat: ”det spännande konstut-
trycket påvisar materialets oändliga möjligheter. Utformningen tar vid och 
förmedlar tankarna på det klassiska och humanistiska sammanhanget för 
mänskliga möten.”

Genom hela byggnadsprojektet fanns stor entusiasm hos NCC, Aka-
demiska Hus och White arkitekter och de gav sig inte förrän problem hade 
lösts på bästa sätt. Samarbetet i styrgruppen mellan olika aktörer var nära 
och gott. Framför allt var arbetet roligt. Stora och små frågor avhandlades: 
hur fortlöpte byggnadsprocessen, vilka färger och vilka stolar skulle väl-
jas? Teatern skulle vara välkommande med varma färger och olika förslag 
togs fram. Stolarna fick röd sammetsklädsel, golvet mellan gradängerna 
blev också rött och universitetets logotyp målades in. Rummets utformning 
anknöt till Anatomiska teatern och en guldfärgad bård av lagerblad var en 
blinkning till universitetsaulan. Under arbetets gång fick styrgruppen reda 
på att i universitetets konstsamling fanns klassiska gipsbyster som det var 
möjligt att få tillgång till. Vi besökte dem som arbetade med restaurering 
av bysterna i en lokal på slottet och fick välja ut några till Humanistiska 
teatern. Väggarna pryds bland annat av Juno Ludovisi och Athena. Därmed 
synliggjordes den historiska dimensionen och det humanistiska samtalets 
rötter i antiken.

Den klassiska anknytningen var på plats men Humanistiska teatern be-
hövde utrustas med teknik för att ge möjlighet att utveckla ny pedagogik. 
En AV-grupp bildades och från våren 2014 gjorde den flera studiebesök. 
Nya Aula Medica på Karolinska Institutet besöktes liksom Ingenjörs-
vetenskapsakademins föreläsningssal, där bildskärmen verkade snålt tillta-
gen i förhållande till väggytan. Så mycket som möjligt av väggytan borde 
utnyttjas i Humanistiska teatern. I februari 2015 deltog gruppen i Integra-
ted Systems Europe-mässan i Amsterdam och fick klart för sig att det var 
LED-systemet för skärmar som var på väg att ta över äldre lösningar. I 
Amsterdam mötte gruppen även företrädare för amerikanska Meyer Sound 
och i augusti 2015 besöktes företaget som presenterade systemet Constel-
lation med Voice-Lift. Systemet bygger på att ljudet från ett stort antal 
mikrofoner samlas av avancerad elektronik och fördelas ut i salen genom 
högtalare, på så sätt att alla hör samtidigt, oberoende av var i salen åhöraren 
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befinner sig. På Lathrop Hall vid Stanforduniversitetet fick AV-gruppen 
tillfälle att uppleva systemet på plats och den imponerades av att det hade 
olika presentationsmodus, bland andra en med centrering på huvudtalaren, 
en med debattfunktion och en med samtal i små grupper. Systemet fung-
erade, alla kunde höra oavsett om åhöraren satt bakom en pelare eller i 
ett sidorum. Ljudsystemets möjlighet att understödja debatt och diskussion 
tillsammans med användning av en bildskärm med stor upplösning blev 
tydligt vid Stanford. På en sådan bildskärm går det att visa stora färgbilder 
i full format, till exempel historiska kartor, som ofta kan mäta flera kva-
dratmeter i omfång. Här kunde ett högupplöst fotografi tas och hela bilden 
visas. Studenter och forskare kunde närma sig bilden och se detaljerna eller 
avlägsna sig och få ett större sammanhang. På mindre skärmar måste det 
 zoomas in och ut, vilket inte gagnar helhetsförståelsen. Vidare kan ett stort 
antal mindre bilder användas för att göra jämförelser. Alla bilder är fortfa-
rande helt tydliga också i mindre format och får inga ”pixel-jaggies”.

Det finns en demokratisk tanke bakom välfungerande visuella och audi-
tiva presentationer: Alla skall ha möjligheten – och rätten – att höra vad 
andra säger och presenterar i offentliga sammanhang.

Efter att AV-gruppen presenterat sitt arbete bestämde styrgruppen att 
satsa på nydanande ljudsystem och bildskärm. Det betydde ökade  kostnader. 

Humanistiska teaterns interiör, vilken till sin utformning anknyter till Olof Rudbecks Anatomiska teater 
i Gustavianum.
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Tillsammans med Avdelningen för externa relationer och vänföreningen 
 inledde vi sonderingar med olika aktörer. Det fanns stort intresse och vi kom 
långt i våra kontakter men insåg att vi behövde be  universitetsledningen om 
ökat anslag till teatern. Med en grundlig rapport, där vi redovisade vårt 
arbete för att hitta extern finansiering, gick vi till rektor Eva Åkesson, som 
beviljade de extra miljoner som den nya tekniken kostade. Därmed fanns 
allt på plats.

Den 11 oktober 2017 invigdes Humanistiska teatern av rektor – ett stort 
ögonblick för dem av oss som vårdat idén under lång tid. Det visade att det 
lönar sig att arbeta med förtröstan för det goda slutmålets ernående, må så 
vara att vägen dit kan vara krokig.

År 2018 blev Humanistiska teatern nominerad till Årets Bygge av tid-
ningen Byggindustrin. Priset gick till en annan byggnad men nomineringen 
innebar ett erkännande av att Humanistiska teatern åstadkommit just det 
som Olof Rudbeck hade velat skapa: en design att förundras över!

Författaren vill tacka Monica Blom, Jan von Bonsdorff, Thomas Johannesson,  
Sven Jungerhem, Anders Pohl och Margareta Öberg för bidrag och synpunkter.

Humanistiska teaterns exteriör i effektfull kvällsbelysning.
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