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Inledning
Lars Magnusson

Den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet bildades efter 
beslut av riksdagen den 1 juli 1964. Vår fakultet var en utbrytning från den 
humanistiska fakultetens historisk-filosofiska sektion, något som hade möjlig-
gjorts av regeringen genom Kungl. Maj:ts proposition 1964:50 Ang. universi-
tetens och högskolornas organisation och förvaltning m.m. Det brukar sägas att 
första gången begreppet fakultet benämns är vid Parisuniversitet i mitten av 
1200-talet. Långt fram i tiden gällde att universiteten hade fyra fakulteter: 
teologisk, juridisk, medicinsk och en för de fria konsterna, den filosofiska fa-
kulteten. Den sistnämnda samlade alltså det som inte fick plats i de tre för-
nämsta fakulteterna. Vid filosofisk fakultet samsades matematik, filosofi och 
naturvetenskap med det som i dag benämns humaniora och även praktiska 
verksamheter (från ritning till vapenövningar och ridning).

Vi firar nu 50 år av samhällsvetenskaplig forskning och undervisning inom 
egen fakultet i Uppsala. Mycket har hänt på dessa år. De allmänna ramarna för 
verksamheten har fastställts av regering och riksdag liksom av vårt eget kon-
sistorium. Men ett universitets inre liv är förvisso inte bara de stora universi-
tetsreformernas eller förändringen av de kamerala resurstilldelningssystemen 
– hur viktigt sådant än är. Det kanske viktigaste och mest spännande har skett 
under denna officiella yta. Discipliner och ämnen har kommit och gått. Nya 
institutioner har bildats och andra lagts ned. Professorer och lärare har gått i 
pension och nya har tillträtt. Från olika skrymslen och vrår ute i staden har 
olika campus uppförts som nu härbärgerar våra institutioner: Ekonomikum, 
Engelska parken, Blåsenhus, BMC och mest nyligen kvarteret Munken. År 
från år har också studentantalet växt – åtminstone till för något år sedan.

Denna volym, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet 50 år, 
1964–2014, avser att följa upp skriften Samhällsvetenskapliga fakul teten 40 år 
(red. Peter Liljenstolpe och Jan Södersten, Uppsala: AUU, 2007) och föra fram 
berättelsen till våra dagar.1 Några anspråk på att teckna en heltäckande bild 
av fakultetens mångskiftande verksamhet gör vi dock inte. Huvudsyftet med 
den föreliggande boken är i stället att göra några nedslag i den verksamhet som 
år 2014 bedrivs vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet 
och därtill erbjuda några skildringar av de diskussioner som i dag förs kring 

1  Redaktörerna vill rikta sitt tack till en rad personer som varit behjälpliga vid denna boks 
tillkomst: Håkan Drufva, Ulf Göranson, Markus Hed, Ewa Hjertsén och Johan Sjöberg.
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akademiens organisation, sammanhang och utveckling. Läsaren får förlåta oss 
om vi vid några tillfällen letar oss längre tillbaka i historien.

På annan plats i denna skrift återfinns Karl-Gustaf Hildebrands text ur 
Samhällsvetenskapliga fakultetens inbjudning till sin första doktorspromo-
tion i maj 1965. Den beskriver de samhällsvetenskapliga ämnenas utveckling 
vid Uppsala universitet sedan 1600-talet, men också de politiska, sociala och 
ekonomiska omständigheter som betingat den svenska samhällsvetenskapens 
framväxt i stort. Om fakultetens tillblivelse kan den intresserade läsa i den 
tidigare nämnda skriften utgiven i samband med fakultetens 40-årsjubileum.

All forskning och undervisning vid en samhällsvetenskaplig fakultet måste 
nödvändigtvis ta fasta på och avspegla de förändringar som det yttre samhället 
genomgår. Det mest spektakulära under det senaste halvseklet är den ökande 
internationaliseringen, något som det inledande kapitlet i denna bok skildrar i 
sin beskrivning av bland annat Bolognaprocessens genomförande. I dag genom-
syrar det internationella perspektivet inte bara vad vi forskar och undervisar 
om, utan också hur vi organiserar vår verksamhet. Vi är numera beroende av 
vad som händer inom EU och övriga delar av världen också i detta hänseende. 
Skall vi till och med övergå till att som huvudregel undervisa och skriva av-
handlingar på engelska? Över huvud taget gäller detta: inget är oföränderligt 
eller skyddat från världen omkring oss. Därför måste även vår verksamhet och 
dess former förändras, därför bildas nya centra, därför förskjuts och förändras 
gränserna mellan olika discipliner.

Ändå finns där något beständigt. Målsättningen när det gäller kvaliteten i 
vår forskning och undervisning är liksom tidigare högt ställd. Vi strävar alltid 
efter att bli bättre. Och för att vara högtidlig: vi fortsätter envist att hylla den 
fria forskningen, vår forskningsbaserade undervisning och våra kollegiala sty-
relseformer. Vi tänker att dessa ideal gjort oss gott i det förgångna. Vi tror att 
de kommer att göra det även i fortsättningen.
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I den gyllene medelåldern 
– Samhällsvetenskapliga fakulteten 2004–2014
Berit Hagekull, Lars Magnusson och Anders Malmberg

Tio år har gått sedan Samhällsvetenskapliga fakulteten firade sitt 40-årsjubi-
leum, i december 2004. Under denna period har fakulteten letts av i tur och 
ordning Berit Hagekull (prodekanus 2002–2005, dekanus 2005–2008), Anders 
Malmberg (prodekanus 2005–2008, dekanus 2008–2011) och Lars Magnusson 
(dekanus 2012–).1 I detta kapitel sammanfattar vi några viktigare händelser 
och utvecklingsförlopp inom fakulteten under dessa tio år när fakulteten, om 
man så vill, gått in i ”den gyllene medelåldern”.2

Inledning 
De tio åren i fokus har sammanfallit med en period av genomgripande föränd-
ringar inom svensk högre utbildning och forskning. Förre universitetskanslern 
Lars Haikola har talat om ”2007–2011 års högskolereform”. Vad han då åsyftat 
är att ett antal större och mindre reformer under denna period sammantaget 
inneburit en minst lika genomgripande omdaningar som de stora högskolere-
formerna 1977 och 1993. Bland de förändringar i det nationella ramverket för 
universitetens verksamhet som infördes mellan 2007 och 2011 ingår Bologna-
reformen, förstärkt mål- och resultatstyrning inklusive en ny modell för att 
fördela forskningsmedel mellan lärosäten, en ny modell för kvalitetskontroll 
inom utbildningen, rätt att bedriva utbildning på forskarnivå vid alla högsko-
lor, kårobligatoriets avskaffande, införande av studieavgifter för tredjelands-
studenter och den så kallade autonomireformen. Vissa av dessa förändringar 
har haft direkt påverkan på hur forskningen och utbildningen organiserats 
inom Samhällsvetenskapliga fakulteten. Andra har haft indirekt betydelse ge-
nom att de påverkat ansvars- och styrningsförhållanden inom universitetet 
i stort, och därmed även berört fakulteten. I anslutning till den så kallade 
Autonomiutredningen (SOU 2008:104) fördes en omfattande diskussion kring 

1  Jan Söderstens dekanperiod sträckte sig fram till 30 juni 2005. Det skall tilläggas att Shirin 
Ahlbäck Öberg, som varit prodekan sedan 1 juli 2011, tjänstgjorde som dekan under perioden 
januari till april 2012. Det kan också nämnas att Lars Magnusson under perioden 2005–2008 
var vicerektor för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.
2  Delar av den text som följer är bearbetade utdrag ur notat, promemorior, beslutsunderlag 
och policydokument som framställts inom fakulteten under perioden, oftast med någon av 
kapitelförfattarna som (med-)författare.
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frågan om hur vårt universitet skall styras, en diskussion som var intensiv inte 
minst inom vår fakultet.

Föreliggande kapitel syftar alltså till att beskriva händelser och förändring-
ar inom Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet under tio-
årsperioden 2004–2014. Det är viktigt att redan inledningsvis göra en avgräns-
ning. Kapitlet handlar om ”fakulteten som fakultet” snarare än dess ingående 
delar eller den samhällsvetenskapliga forskningen och utbildningen i Uppsala 
som sådan. Vid Uppsala universitet omfattar samhällsvetenskapen politik-, 
ekonomi- och beteendevetenskapliga ämnen. Sammantaget består fakulteten 
av ett dussintal institutioner eller motsvarande som bedriver forskning, ut-
bildning och samverkan inom sina respektive vetenskapliga discipliner och 
fält. Självklart är det i första hand där, i den konkreta verksamheten, som 
samhällsvetenskapen utvecklas.

I detta kapitel ligger emellertid det fakultetsövergripande perspektivet i fo-
kus. Det handlar om det arbete som bedrivs i fakultetens ledning och styrande 
organ samt i andra fakultetsövergripande grupperingar. Fakultetskollegiet och 
den där valda fakultetsnämnden är självklart viktigast. Fakultetsnämnden är 
det centrala kollegiala organet. Där sitter ett antal betrodda kolleger tillsam-
mans med studenternas representanter och har det övergripande ansvaret för 
kvalitet och utveckling av den forskning och utbildning som bedrivs vid fakul-
tetens olika institutioner. Till nämnden knyts ett antal permanenta utskott 
och grupper som antingen bereder frågor till fakultetsnämnden eller arbetar 
på delegation: arbetsutskottet (AU), kvalitetsgruppen, gruppen för lika vill-
kor, rekryteringsgrupperna (en för lektorsärenden och en för professors- och 
meriteringsanställningar), samt docenturnämnden. Vid varje tidpunkt är det 
mellan 40 och 50 lärare och studenter som engagerar sig för att driva denna 
viktiga verksamhet. Andra mer informella men icke desto mindre viktiga fa-
kultetsövergripande fora är de regelbundna prefekt- respektive studierektors-
mötena.

Grundutbildning à la Bologna – vägen till 
internationell integrering
Mobilitet, anställningsbarhet, examensnivåer, progression, lärandemål och 
ECTS – dessa var viktiga begrepp som präglade universitetens, fakulteternas 
och institutionernas organisatoriska och pedagogiska utvecklingsarbete under 
2000-talets första decennium. Såväl grundutbildning som forskarutbildning 
skulle utformas med utgångspunkt i de internationella riktlinjer för den högre 
utbildningen som utbildningsministrar från 29 länder, däribland Sverige, un-
dertecknat i Bologna år 1999. Senare möten på utbildningsministernivå bred-
dade och fördjupade riktlinjerna för de 47 länder som då var anslutna till den 
så kallade Bolognadeklarationen. Denna deklaration, som undertecknats på 
ett universitet grundat 1088, som anses vara det äldsta fortfarande fungerande 
universitetet, manade till efterföljd. En omvälvande process skulle inledas – 
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utbildningsinstitutioner skulle moderniseras och länkas samman, först och 
främst inom grundutbildningen. De övergripande målen i detta arbete var att 
främja rörlighet och anställningsbarhet samt inte minst Europas konkurrens- 
och attraktionskraft som utbildningskontinent.

Inom Bolognaprocessen formulerades operativa mål för genomförande av 
arbetet. Införande av tydliga och jämförbara examina, utbildningsnivåer och 
poängsystem samt främjande av rörlighet och samarbete rörande kvalitets-
säkring skulle bli viktiga mål i det praktiska arbetet på universitets-, fakul-
tets- och institutionsnivåer runt om i världen. Även om utbildningsminister 
 Thomas Östros under 2002 tillsatt projektgrupper för att förbereda övergång-
en till det nya systemet var vi i Sverige sena med igångsättandet av Bologna-
arbetet. En regeringsproposition ”Ny värld – ny högskola” kom i juni 2005, 
och som sista nation inom processen togs ett svenskt riksdagsbeslut den 23 
februari 2006 (Prop. 2004/2005: 162). Nya utbildningar skulle sjösättas från och 
med höstterminen 2007 och förändringarna skulle vara helt genomförda 2010. 
Mycket arbete på olika nivåer och på kort tid skulle uträttas.

Redan i februari 2003 hade dock rektor vid Uppsala universitet tillsatt 
en grupp under ledning av prorektor och med representanter från alla ve-
tenskapsområden. Uppdraget var att ge förslag på hur universitetets utbild-
ningar skulle kunna anpassas till Bolognadeklarationen. Senare tillsattes en 
andra grupp av rektor som skulle ge förslag till hur nivåindelningen inom 
utbildningarna skulle utformas. Därefter kom grupper som bland annat skulle 
underlätta arbetet på institutions- och fakultetsnivå med ”översättning” av 
utbildnings- och kursplaner till en ny terminologi med beskrivningar av tyd-
liga kunskapsmål (lärandemål eller ”learning outcomes”) och progression (för-
djupning inom studieområdet). På basis av gruppernas arbete formade rektor 
sedan direktiv för arbetet på lägre nivåer inom universitetet.

Inom Samhällsvetenskapliga fakulteten bildades i juni 2005 en Bologna-
grupp med dekanus, utbildningsledarna och sex studierektorer från grund- 
och forskarutbildningarna inom fakultetens tre områden (ekonomi-, statsve-
tenskaps-, och beteendevetarområdet). Den första uppgiften blev att ta in 
synpunkter från alla institutioner angående möjligheten att skapa och organi-
sera grundutbildningskurser utifrån modellen 3 + 2, det vill säga tre års studier 
till kandidatexamen och två år på den nya avancerade nivån, masterutbildning.

Den samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden var huvudsakligen positiv 
till de förslag som kom från rektors grupper men påpekade i remissvar bland 
annat att kurser från kandidatnivå skulle behöva ingå även på masternivå. 
Vidare diskuterade Bolognagruppen relationen mellan magister- och master-
examen – ett problem som uppstått då universitetet och också fakulteten 
beslutat att profilera sig med nya tvååriga masterutbildningar. Så småningom 
löstes detta problem genom att riksdagen tillät att magister och master skulle 
utgöra två olika examina på den avancerade nivån.

I slutet på oktober 2005 inbjöd de samhällsvetenskapliga fakulteterna i 
Uppsala och Stockholm landets samhällsvetardekaner och utbildningsledare 
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till ett nationellt dekanmöte ägnat enbart åt Bolognaprocessen. Samtliga uni-
versitet rapporterade tidsplaner för lösande av arbetsuppgifterna i god ord-
ning till ht 2007. Uppsaladekanen rapporterade då också från ett internatio-
nellt dekanmöte i Ghent, Belgien. Det var tydligt att man inte heller i resten 
av Europa kommit särskilt långt i processen, och på vissa håll tyckte man inte 
ens att det var så viktigt med 3 + 2 modellen. Men även positiva utsagor om 
framgångsrikt arbete fanns; någon berättade hur arbetet med kursförändring-
ar stimulerade till ny pedagogik och nya förhållningssätt i lärarollen. En annan 
person framhöll upplevt behov av förändringar i undervisning och kursinne-
håll, starkt ledarskap på lärosätet samt balans mellan nationell reglering och 
lärosätets autonomi som viktiga faktorer för ett framgångsrikt Bolognaarbete.

I ett rektorsdirektiv i Uppsala infördes begreppet ”verktygskurser” (på vår 
fakultet talade vi om ”hjälpkurser”); sådana kurser skulle främst underlätta 
för anställningsbarhet. Samhällsvetenskapliga fakulteten ansåg att hjälpkurser 
förutom att främja anställningsbarhet också i vissa fall skulle kunna bidra till 
progression genom att ge ett bredare kunskapsfält. De borde därför kunna 
ingå i större omfattning än universitetets utredning föreslagit. Sådana kurser 
skulle också kunna hämtas från andra fakulteter, varför fakultetsövergripande 
samarbeten inom olika program förordades. Avslutningsvis menade fakulte-
ten i ett remissvar till rektor att det var hög tid att börja fundera över kopp-
lingen mellan grund-, avancerad och forskarnivå – alltså att inkorporera den 
sista länken i kedjan.

Ett problem för svensk forskarutbildning sett utifrån Bolognaperspektivets 
rekommenderade studietider (3+2+3 år) var forskarutbildningens längd (4 år). 
De första diskussionerna gällde om forskarutbildningen skulle kortas till tre 
år. Kunde kurser på masternivå tillgodoräknas i doktorsexamen? Vid antag-
ning till forskarutbildning – hur skulle man då se på masterexamen? Skulle 
man förlänga den totala utbildningstiden? Hur skulle det bli med anställnings-
barhet vid utländska universitet om den svenska utbildningstiden kortades till 
tre år? Diskussioner utan slutsatser följde. Oklarheten bestod tills riksdagsbe-
slutet togs i februari 2008.

Riksdagsbeslutet innebar att magisterexamen fick vara kvar, att forskarut-
bildningen även fortsättningsvis skulle vara fyraårig, och att en ny yrkesexa-
men, civilekonomexamen, infördes. Även i övrigt var de flesta beslut i linje 
med de önskemål och förslag som framkommit vid vårt universitet och vår fa-
kultet: fördjupningar skulle finnas inom ett kunskapsområde (vidgat fält jäm-
fört med tidigare fördjupningsämne) med 60 poäng respektive 80 poäng i ma-
gister- respektive masterexamen; tydliga forskningsinriktade moment skulle 
ingå på både grund- och avancerad nivå, och självständiga arbeten omfattande 
10 poäng (kandidat- och magisternivå) och 20 poäng (masternivå) skulle vara 
viktiga moment. I rektors riktlinjer sammanfattades de viktigaste besluten för 
grund- och avancerad nivå i Uppsala: ”Universitetet ska profilera sig med mas-
terutbildningar som omfattar 80 poäng, vars första år kan avslutas med ma-
gisterexamen. Magisterutbildningar om 40 poäng kan inrättas efter särskild 
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prövning. Sammanhållna studier på avancerad nivå som inte leder till magis-
ter- eller masterexamen kan förekomma i form av påbyggnadsutbildning.”3

Med beslut och riktlinjer på plats kunde arbetet med kurser på grund- 
och avancerad nivå fortsätta. Det av rektor stipulerade beslutsunderlaget för 
kandidatprogrammens utbildningsplaner fastställdes av fakulteten för nio 
program i slutet av april 2007. Därefter följde planerna för ett magister- och 
sex masterprogram. Konsistoriet beslutade om dimensioneringen av de två 
programnivåerna i juni 2006. Arbetet med kursinnehåll pågick sedan fram till 
utbildningskatalogens tryckning i januari 2007.

Har Bolognaprocessen lämnat bestående spår? Den för läsåret 2013/14 
aktuella utbildningskatalogen visar att flera program som skapades under 
 Bolognaprocessens första tid fortlever och att några nya tillkommit. Samar-
beten över institutionsgränser är vanliga. Förutom en påbyggnadsutbildning i 
psyko terapi har fakulteten nu ett magisterprogram och elva masterprogram 
på den avancerade nivån, vilket tyder på att Uppsala universitets profilering 
med masterutbildningar fått ett positivt gensvar från presumtiva studenter. 
Flertalet av dessa program ges nu helt på engelska. En generell trend är att an-
talet programstudenter ökar medan studerande på fristående kurser minskar; 
2004 utgjorde programstudenter 48 %, resten läste fristående kurser. År 2013 
hade programmen 63 % av platserna. Det totala antalet årsstudieplatser har 
fluktuerat något under perioden med det lägsta antalet, 4 816 platser, år 2005 
och 5 576 platser år 2012 som högsta antal.

Vid en nationell dekankonferens för samhällsvetenskaperna 2010 rapporte-
rades en flora av olika principer för innehåll och behörighet för olika examina 
i termer av ”stuprör”, ”stuprör med hängrännor” eller ”radikalt öppnade behö-
righeter mellan de olika nivåerna”. Uppsalas modell beskrevs som väldigt dis-
ciplinorienterad med följd att studenterna lätt blev inlåsta i en disciplin. Det 
konstaterades dock att ”på senare tid har en viss uppmjukning skett.” Denna 
stuprörsinriktning utmärkte också fakulteten vid Stockholms universitet och 
Mittuniversitetets samhällsvetenskap, medan andra fakulteter strävat efter 
ett bredare innehåll i sina masterprogram. Så likriktningen är knappast stor, 
inte ens inom Sverige. De tydliga beskrivningarna av innehåll, kunskaper och 
färdigheter torde dock kunna bidra till en ökad rörlighet mellan lärosäten. Be-
träffande mobilitet över nationsgränser så har en utveckling skett beträffande 
in/utresande studenter. Tidigare hade fakulteten fler inresande än utresande 
studenter. Nu börjar utbytet komma i balans. Det ska noteras att det fort-
farande huvudsakligen är två av fakultetens stora institutioner som står för 
utbyten, nämligen företagsekonomi och statsvetenskap.

3  Här ovan avses de poäng som tidigare gällde vid akademiska studier, där en poäng motsva-
rade en veckas heltidsstudier. Sedan den 1 juli 2007 används begreppet högskolepoäng (hp), 
där 1,5 hp motsvarar en veckas heltidsstudier.
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Kvalitetskontroll och pedagogisk utveckling
Ett område som fått allt större tyngd och omfattning under 2000-talet är kva-
litetsbedömningar av olika slag. Frågan om hur det nationella systemet för 
kvalitetssäkring skall utformas har varit omdebatterat. En tidigare universi-
tetskansler avgick efter motsättning mellan departementet och myndigheten 
(då Högskoleverket, nu ombildat till Universitetskanslersämbetet, UKÄ). Det 
nya system som till sist kom att sjösättas och nu genomförts i en första cykel 
har varit starkt omdebatterat och ofta ifrågasatt i sektorn för sin ensidiga be-
toning av kontroll och resultat, samt det smala underlaget för bedömningar 
av utbildningar. Sedan 2011 har UKÄ fokuserat på kvalitet i det självständiga 
arbetet. Flera av fakultetens utbildningar har fått omdömet ”mycket hög kva-
litet”, många har fått godkänt medan några bedömts ha ”bristande kvalitet”. 
Ett par av de senare har lagts ned, men merparten har omarbetats och är nu 
godkända program. Det ska dock noteras att de förändringar som UKÄ krävt 
lett till att det blivit mer av ”stuprör”, det vill säga striktare krav på djup sna-
rare än bredd i de kunskaper som behövs för att komma från kandidatnivå till 
ett masterprogram. För närvarande utreds hur nästa generations nationella 
utvärderingssystem skall utformas.

Parallellt med Universitetskanslersämbetets kvalitetsarbete har också ar-
bete med kvalitet i undervisningen kommit i fokus på alla nivåer inom Upp-
sala universitet. Rektor initierade ett projekt för att stimulera utvecklingen 
av undervisningen, Kreativ utbildningsutveckling vid Uppsala universitet 
2010–2012 (KrUUt 10–12). En internationell panel genomförde en utvärdering 
av projektet och av universitetets centrala pedagogiska stödfunktioner. Pane-
len lyfte fram viktiga områden för fortsatt utveckling, såsom forskningsan-
knytning av utbildningen, studentmedverkan, och E-lärande. Slutdokumentet 
”Creative Educational Development 2010–2012” kan bli ett användbart instru-
ment för fortsatt kvalitetsarbete (KrUUt 2013).

Vid den samhällsvetenskapliga fakulteten finns därtill en aktiv kvalitets-
grupp. Ett exempel på en fakultetssatsning är så kallad laborativ samhälls-
vetenskap. Inom den ramen har på Nationalekonomiska institutionen en 
”räknestuga” prövats med gott resultat – äldre studenter handleder yngre i 
matematik. En utvärdering visar att de som deltagit i ”stugan” tillgodogör sig 
undervisningen bättre än en kontrollgrupp.

Forskarutbildningens konsolidering
Forskarutbildningarnas ställning i Bolognaprocessen var och förblev länge 
oklar. Trots det bedrevs en hel del arbete med den så kallade tredje nivån i 
Bolognadeklarationen. Detta skedde på nationell nivå, på universitet, fakulte-
ter och institutioner. Nedan följer en beskrivning av det tidiga arbetet med att 
konsolidera forskarutbildningen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten i Upp-
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sala. Därefter görs några nedslag i fortsatta aktiviteter för att forma en gedigen 
och effektiv forskarutbildning.

Från och med den 1 april 1998 var det slut med den svenska statsmaktens 
tålamod. Nu skulle universiteten förmås att efter drygt 30 år implementera 
forskarutbildningsreformen från år 1969, den förordning som stipulerade att 
doktorsutbildningen normalt skulle omfatta fyra års heltidsstudier och att den 
skulle vara individuellt anpassad med god undervisning och handledning. Sär-
skilt landets humanister och samhällsvetare hade syndat på nåden och fortsatt 
att anta i princip alla som anmälde intresse, oavsett finansierings- och hand-
ledarresurser. Att doktorandernas ekonomiska situation under utbildningen 
var problematisk antyds i nationell statistik från 1997 som visade att bara 
fem procent av antagna men av universiteten ofinansierade doktorander hade 
disputerat efter 20 år. Redan 1976 och 1985 hade förordningar om studiestöd i 
form av utbildningsbidrag och doktorandtjänster utfärdats. Det nya och tuffa 
kravet för universiteten 1998 var att förordningen blev tvingande; alla antagna 
doktorander måste ha en säkrad finansiering i 48 månader.

Under 1990-talet och framåt hade Uppsala universitet och dess samhälls-
vetenskapliga fakultet intensifierat arbetet med att få till stånd en bättre 
finansiell situation för doktorander, en organiserad forskarutbildning med 
kursgivning och metodträning för doktorander och pedagogisk utbildning 
för handledare. Rektor utfärdade anvisningar och riktlinjer om antagning och 
genomförande av utbildningen och ställde extra studiestödsmedel till förfo-
gande. Antagning i konkurrens efter öppen utlysning blev ett tydligt krav. 
Fakultetsnämnden delegerade okomplicerade antagningsbeslut och beslut om 
individuella studieplaner med mera till institutionerna under förutsättning 
att endast sökande med säkrad finansiering antogs. Fakulteten intensifierade 
också sitt arbete för att höja institutionernas medvetenhet om doktoranders 
behov av kurser och kontinuerlig handledning och arbetet med att säkra av-
handlingskvaliteten samtidigt som genomströmningstakten måste ökas. Efter 
millennieskiftet fick prodekanen särskilt ansvar för forskarutbildningen och 
en halvtidsbefattning som utbildningsledare för forskarutbildningen inrätta-
des på fakultetskansliet. Mallar för allmänna och individuella studieplaner 
utformades på fakultetsnivå.

En kvalitetsutvärdering av alla forskarutbildningar genomfördes under 2002 
av Uppsala universitets Enhet för kvalitet och utvärdering. Data från denna 
enkätstudie bearbetades på fakultetsnivå av en arbetsgrupp för att få en detal-
jerad bild av varje institutions problem och starka sidor. Utvärderingen ledde 
fram till en skriftlig rapport (Samhällsvetenskapliga fakulteten 2004) med en 
rad detaljerade åtgärdsförslag ur vilken varje institution med hjälp av analysen 
på institutionsnivån kunde välja områden att arbeta med. Något år senare 
genomförde prodekanen, utbildningsledaren och en doktorandrepresentant 
institutionsbesök för att informera sig om arbetet (Samhällsvetenskapliga 
 fakulteten 2005). Detta arbete föreföll vara uppskattat på institutionerna.
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Proceduren genomfördes senare på i princip samma sätt med start i en ny 
enkätstudie från Enheten för kvalitet och utvärdering. Rapporten från en-
heten (Lundmark 2009) visade att doktoranderna i genomsnitt var mycket 
nöjda eller nöjda med sin forskarutbildning, såväl handledning som praktiska 
förhållanden och psykosociala aspekter i forskarmiljön. Mindre positiva re-
sultat gällde för de undervisningsuppgifter doktoranderna skulle genomföra. 
Relativt många doktorander pekade på oklara principer för fördelning av un-
dervisningsuppgifter, dåligt stöd från andra lärare, samt svårigheter att kom-
binera undervisning och avhandlingsarbete. Rapporten poängterade att även 
om överenstämmelsen mellan resultaten från 2002 och 2008 års enkäter för 
vår fakultet var stor på gruppnivå så var variationen inom fakulteten fort-
farande betydande. Besök på alla institutioner genomfördes också under år 
2010 med syfte att initiera en dialog om problem, utvecklingsmöjligheter och 
goda exempel på varje institution. Även nu presenterades en rad slutsatser och 
förslag (Näsman och Ekstrand 2011), och fyra förslag till prioriterade åtgärder 
lyftes fram: bättre informationsspridning om kurser tillgängliga såväl inom 
som utanför Uppsala universitet, introduktion av nya doktorander, revidering 
av doktorandhandboken samt förenkling av den individuella studieplanen.

Redan under 1990-talet började handledarkurser för fakultetens hand-
ledare ges. Under 2000-talet har både universitetsgemensamma kurser och 
kurser speciellt utformade för Samhällsvetenskapliga fakulteten arrangerats. 
Agendan har varit bred – från juridiska aspekter till individuella samtal med 
doktorander. På initiativ av fakultetens kvalitetsgrupp undersöktes studierek-
torernas uppfattning om sin ledarroll, vilket resulterade i två intervjubaserade 
rapporter (Lantz 2010; 2011). Utifrån den första rapporten drog kvalitetsgrup-
pen slutsatsen att ”[…] frågan om pedagogiskt ledarskap borde diskuteras på 
institutionerna. […] Med tanke på resultaten om ofta ogenomtänkta rekry-
teringsprocesser, ibland oklara anställningsförhållanden och otillräckligt stöd 
till studierektorer verkar inte prefekter och ledningsgrupper fästa någon stör-
re vikt vid ledarskap.” (Lantz 2011, 3).

Under denna förändringsperiod har forskarutbildningen utvecklats på 
många sätt. Avhandlingarna är nu oftare av sammanläggningskaraktär. Va-
riation mellan institutioner föreligger beträffande antal artiklar och krav på 
artiklarnas publicering i tidskrifter eller som bokkapitel i samlingsvolymer, 
i enlighet med varje ämnes traditioner för vetenskaplig publicering. Klart är 
emellertid att fakulteten var tidigt ute bland svenska lärosäten med att belöna 
forskarnas internationella publicering. Även anslagsgivare började fästa vikt 
vid internationell publicering. Det blev alltså viktigt att visa att man deltog 
i den internationella diskussionen inom sitt ämne. Avhandlingar och andra 
forskningsrapporter skulle nu företrädesvis skrivas på ett internationellt gång-
bart språk. Doktorandernas behov att lära sig skriva akademisk engelska syn-
tes tydligt i Näsmans och Ekstrands rapport (2011). Samtidigt fanns och finns 
fortfarande naturligtvis traditionen att skriva doktorsavhandlingen i form av 
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en monografi på svenska kvar. Men det förekommer allt som oftast att dok-
toranden planerar att i efterhand författa artiklar för en internationell publik.

Kanske den största förändringen ändå är forskarutbildningens dimensione-
ring och det ansvar som institutioner och handledare ålades för att studierna 
skulle leda fram till examen i rimlig tid. Vid det nya millenniets ingång fanns 
hundratals passiva doktorander inskrivna i institutionernas rullor; omkring 
450 var av fakulteten registrerade som aktiva. År 2013 fanns totalt 375 registre-
rade aktiva doktorander varav 191 kvinnor och 184 män. Antalet nyantagna/år 
har fluktuerat, troligen beroende på handledares forskningsanslag, stipendie-
tillgång, arbetsmarknadssituation mm. Det lägsta antalet under 2000-talet är 
33 nyantagna år 2004 och som mest antogs 78 respektive 77 nya doktorander 
åren 2008 och 2012. Fram till 2002 var männen i majoritet men därefter har 
kvinnorna varit i majoritet inom vår fakultet. Antalet doktorsexamina har 
sedan år 2000 varierat mellan 25 och 62 per år. Under 2000-talet har netto-
studietiden minskat från 5,7 (2000) till 4,9 år (2013) och bruttotiden från 8,5 
till 6,7 år. Vi närmar oss idealet, 48 månaders studietid.

Siffrorna ovan inkluderar också de som antagits till licentiatexamen och till 
forskarskolor. De höga antagningstalen 2008 och 2012 förklaras av intag till den 
forskarskola i geografi som anordnas av Kulturgeografiska institutionen inom 
ramen för det av regeringen instiftade ”Lärarlyftet”. Den första gruppen avgick 
med licentiatexamen 2011 och 2012. Forskarskolor kan också innebära att ett 
antal institutioner, nationellt eller internationellt, går samman om ett utbild-
ningsprogram med ett speciellt fokus. Studenter är då antagna vid olika läro-
säten men genomgår vissa utbildningsmoment tillsammans. Vid fakulteten 
finns flera sådana som till exempel Management och IT, Nationella forskarsko-
lan i hem- och konsumentkunskap, Nordic Research School of International 
Business. Det finns också exempel på institutioner som har nationella samar-
beten som gäller forskarutbildningskurser, till exempel Ekonomisk-historiska 
och Kulturgeografiska institutionerna.

Forskning – kvalitetsstyrning och strategisk förnyelse
Den samhällsvetenskapliga forskningen i Uppsala bedrivs dels inom ett antal 
disciplinärt organiserade ämnesinstitutioner – nationalekonomi, ekonomisk 
historia, företagsekonomi, statistik, kulturgeografi, statsvetenskap, sociologi, 
psykologi – men också inom några flervetenskapliga tematiskt organiserade 
miljöer: freds- och konfliktforskning, bostads- och urbanforskning, Rysslands-
studier, informatik och media samt kostvetenskap. Dessa skiljer sig sinsemel-
lan metodologiskt men också när det gäller grad av internationell orientering 
och publiceringstradition. En tydlig trend under den gångna tioårsperioden 
är att publiceringen i internationella vetenskapliga tidskrifter ökar inom de 
flesta ämnesområden. En annan trend är att arbetet med forskningsfinansie-
ring intensifierats och delvis ändrat karaktär. Flera finansiärer har under pe-
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rioden riktat en större andel av finansieringen mot större ramanslag till bre-
dare, ibland mångvetenskapliga miljöer, snarare än projektanslag till enskilda 
forskare.

En bra forskningsmiljö kräver stort utrymme för den fria nyfikenhetsforsk-
ningen – kring detta råder det inga delade meningar vid Uppsala universitet 
och dess samhällsvetenskapliga fakultet. Det hindrar inte att utvecklingen i 
flera avseenden kommit att innebära en ökad både externt och internt be-
tingad styrning av forskningen. När det gäller de externa kraven har vi redan 
tidigare beskrivit några av de förändringar och reformer som berört oss bara 
under de senaste tio åren. Statsmakterna lägger mycket omfattande resurser 
i handen på oss forskare. Det medför att de vill ha insyn i vad vi gör. Denna 
styrning sker i dag på många sätt, både reguljärt och via särskilda insatser. En 
relativt sett allt mindre del av forskningsmedlen slussas i dag direkt till fakul-
teterna. Professorer och lektorer får mindre tid för egen forskning via sådana 
medel. I stället görs den största andelen forskning dels av doktorander vars 
forskning fortfarande bestäms av akademin själv och dels av disputerade fors-
kare med anslag från forskningsråd och andra externa forskningsfinansiärer, 
där oftast (men inte alltid) forskare svarar för vetenskapliga bedömningar och 
prioriteringar. Det kan samtidigt inte förnekas att aktörer utifrån till viss del 

”En bra forskningsmiljö kräver stort utrymme för den fria nyfikenhetsforskningen – 
kring detta råder det inga delade meningar vid Uppsala universitet och dess samhälls-
vetenskapliga fakultet.” Här leder professor Lars Engwall och docenten Linda Wedlin ett 
samtal vid den företagsekonomiska institutionen.
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kan styra vad forskningen skall handla om. Såväl privata finansiärer som stat-
liga myndigheter påverkar direkt och indirekt de strategier och prioriteringar 
som kollegiala forskningsfinansiärer utformar.

Den snabbt ökande externa finansieringen av forskning innebär två saker. 
Förutom att – som vi såg – forskningen blir mer styrd än tidigare ökar konkur-
rensen om forskningsmedlen. Det blir av allt större vikt för ett universitet, en 
fakultet eller institution att dra in erforderliga medel för att upprätthålla en 
så omfattande och god forskningsmiljö som möjligt. Att nå framgång bygger 
på att man kan förnya forskningen och komma med något nytt. Men också att 
man lyckas upprätthålla god kvalitet i det man gör. Det uppstår med andra 
ord ett behov av att säkerställa kvalitet och förnyelse. Men hur detta skall ske 
inom ramen för ett decentraliserat system som bygger på nyfikenhetsforsk-
ning är en balansakt som inte alltid är enkel att genomföra.

KoF 2007 och 2011
Vid Uppsala universitet skall en mängd initiativ som tagits under senare år 
ses i ljuset av de strukturella förändringar inom universitetsforskningen som 
nyss tecknats. Det gäller främst de två stora utvärderingar av forskning som 
gjordes 2007 och 2011 av Uppsala universitet, Kvalitet och förnyelse (KoF07 
och KoF11). KoF07 var ett vid tillfället unikt ambitiöst utvärderingsprojekt 
och genererade ett omfattande och rikt material, som på många sätt haft stor 
betydelse som underlag för forskningsstrategisk diskussion på olika nivåer. 
Forskningen inom den samhällsvetenskapliga fakulteten bedömdes av sam-
manlagt sju ämnespaneler vid det första tillfället och av sex paneler vid det 
andra tillfället. Det är oundvikligt att panelernas rapporter kom att variera 
både stil- och kvalitetsmässigt. Flera paneler var antingen ovilliga eller oför-
mögna att presentera tydliga omdömen (”sätta betyg”) vilket ger utrymme för 
olika tolkningar. Med några undantag är rapporterna ”artigt” skrivna, men icke 
desto mindre var resultatet i stora delar tydligt. Forskningen inom vissa insti-
tutioner bedömdes helt eller delvis hålla mycket hög kvalitet, medan forsk-
ningen vid vissa institutioner bedömdes hålla delvis bristande kvalitet. En 
institution, Institutionen för informationsvetenskap, pekades ut som särskilt 
problematisk. Till detta kom mängder av generella iakttagelser om problem 
som knappast är specifika för Samhällsvetenskapliga fakulteten i Uppsala utan 
snarare vidlåder det svenska akademiska systemet generellt: låg rörlighet, brist 
på rekryteringstjänster, brist på rörliga medel, och en betydande grupp icke 
forskningsaktiva lärare.

På det hela taget kom institutionerna vid den Samhällsvetenskapliga fa-
kulteten väl ut i KoF07 och KoF11. Efter KoF07 initierade fakulteten en sats-
ning på ingångsanställningar inom ett antal områden där KoF-utvärderingen 
antingen identifierat starka miljöer som på detta sätt ”belönades” men också 
i några fall inom fält som bedömts vara i särskilt behov av förnyelse eller 
förstärkning. Sammanlagt inrättades 12 biträdande lektorat inom Samhällsve-
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tenskapliga fakulteten (70 inom universitetet som helhet). Fakulteten reserve-
rade särskilda medel ur basanslaget för forskning och forskarutbildning för att 
finansiera halvtidsforskning under fyra år för dessa anställningar.4

När det gäller Institutionen för informationsvetenskap inleddes ett omfat-
tande förnyelsearbete. På basis av en översyn av kontaktytor och överlapp-
ningar gentemot IT-institutionen vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, 
vidtogs ett antal åtgärder. Statistikämnet flyttades ut och fick bilda en egen 
institution. Den kvarvarande institutionen ombildades till Institutionen för 
informatik och media med tre ingående, integrerade ämnesområden: infor-
mationsvetenskap, media- och kommunikationsvetenskap samt människa-
datorinteraktion. Till de två senare gjordes nya professorsrekryteringar. En 
extern prefekt rekryterades. Fakulteten riktade under flera år särskilt stöd 
till den nya institutionen, som initialt låg utanför fakultetens modell för att 
fördela basanslaget för forskning och forskarutbildning. På kort tid skedde en 
remarkabel utveckling och när miljön utvärderades 2011 framstod den som 
välfungerande, spännande och i flera avseenden ledande.

KoF11 blev en uppföljning och gjordes sannolikt något år tidigare än vad 
som hade varit idealiskt. Resultaten var likartade och ånyo gjorde Samhällsve-
tenskapliga fakulteten ett antal strategiska satsningar. Denna gång inriktades 
en relativt sett större del av de satsade resurserna på att initiera eller stärka 
nya och gränsöverskridande forskningssatsningar (hälsoekonomi, STS – Cen-
trum för teknik- och vetenskapsstudier) men också några insatser som rikta-
des mot att stärka existerande miljöer som bedömdes ha behov av detta: en 
ny professur i kostvetenskap och ett särskilt utvecklingsstöd till Sociologiska 
institutionen.

Professorsprogram
Efter befordringsreformen i slutet av 1990-talet har antalet professorer mer än 
fördubblats inom Samhällsvetenskapliga fakulteten. Även om alla professorer 
i dag formellt har samma anställningsavtal har den samhällsvetenskapliga fa-
kulteten fortsatt ett program för vilka professurer som skall utlysas. Det finns 
två skäl till att denna ordning består. Ett är att det är viktigt att kunna göra 
externa rekryteringar också på professorsnivå och därmed bidra till ökad na-
tionell och internationell rörlighet. Ett annat är att professorsprogrammet är 
det sätt på vilket fakulteten dimensionerar basanslaget för forskning och fors-

4  Det är intressant att notera att formen för satsningen blev biträdande lektorat. När denna 
anställningsform infördes några år tidigare beslöt fakulteten att inte inrätta den typen av 
anställning men vid tiden för KoF07 hade policyn förändrats, och sedan dess har allt fler 
institutioner i ökande utsträckning inrättat anställningar som biträdande lektor som en del 
av sin långsiktiga kompetensförsörjningsstrategi. Det biträdande lektoratet syftar, enligt uni-
versitetets anställningsordning ”till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre 
krav på behörighet”.
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karutbildning mellan institutionerna, genom att fakulteten fördelar basanslag 
motsvarande 50 % av lönekostnaden för varje inrättad professur.

Antalet utlysta professurer regleras via fakultetens särskilda professors-
program. På uppdrag av konsistoriet fastställs och förnyas detta årligen. Med 
tanke på tillkomsten av många befordringstjänster – där institutionerna ändå 
velat ge dess innehavare någon forskning i tjänsten – har institutioner inom 
vissa delar av universitetet valt att hålla nere antalet utlysta professurer. Det 
är förstås svårt att upprätthålla en bra balans här. Ambitionen är att antalet 
så kallade lärostolsprofessurer vid olika institutioner – för att erhålla fortsatt 
legitimitet för professorsprogrammet – någorlunda skall avspegla storleksför-
hållandet mellan olika institutioner. Samtidigt innebär revideringar av profes-
sorsprogrammet svåra avvägningar och ibland obekväma beslut. Ingen institu-
tion vill se antalet fakultetsfinansierade professurer minska.

Kvalitets- och prestationsbaserad resursfördelning
Alltsedan slutet av 1980-talet har den samhällsvetenskapliga fakultetsnämn-
den tillämpat modeller där anslaget för forskning och forskarutbildning (ti-
digare benämnt fakultetsanslaget) fördelas till institutionerna utifrån vissa 
nyckeltal och prestationsrelaterade indikatorer. Mellan 2006 och 2008 genom-

De internationella kontakterna vid Samhällsvetenskapliga fakulteten är omfattande, 
här representerade av fakultetens hedersdoktorer Jan Eliasson och Kofi Annan.
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fördes ett omfattande arbete för att skapa en ny och bättre modell för denna 
resursfördelning. Den nya modellen fasades in från 2009. Efter några år gjordes 
en uppföljning av hur modellen fungerat och vissa justeringar genomfördes 
från och med 2013. Syftet med fördelningsmodellen är att

• tydliggöra att fakultetsanslaget avser både forskning och forskarutbildning
• skapa ett forskarutbildningsanslag som inte bara avser studiestöd för dok-

torander utan också utbildningskostnader
• renodla fakultetens direktfinansiering av lärostolsprofessurer till att avse 

forskningsdelen av deras arbetstid
• skapa incitament för kvalitetsutveckling av fakultetens forskning
• öka betydelsen av prestations- och kvalitetsbaserade indikatorer
• införa ett översiktligt mått på vetenskaplig output (det vill säga publice-

ring) i fördelningsmodellen.

Den modell som gäller i dag ser ut som följer: det för de aktuella institutio-
nerna disponibla anslaget genereras i två potter, ett anslag för forskarutbild-
ning och ett anslag för forskning. Forskarutbildningsresursen skall täcka både 
studiestöd och kostnaderna för att bedriva forskarutbildning (handledning, 
kurser, administration med mera). För varje institution avsätts en botten-
platta och därutöver medel i förhållande till institutionernas andel av Sam-
hällsvetenskapliga fakultetens forskarexamina under en rullande sexårsperiod 
(läsår). Forskningsresursen består av fyra delar. Först tilldelas institutionerna 
medel motsvarande 50 % av lönekostnaden för de inrättade professurerna som 
ligger i professorsprogrammet. Resterande medel fördelas i tre lika stora de-
lar utifrån tre faktorer: lärarstabens storlek och kompetensnivå, upparbetade 
externa forskningsmedel under en rullande sexårsperiod, samt vetenskaplig 
publicering under en rullande sexårsperiod.

Lärarkårens storlek och kompetensnivå beräknas med utgångspunkt i anta-
let tillsvidareförordnade lärare samt forskarassistenter och biträdande lekto-
rer, varvid lärare med doktorsexamen ges värdet 1, lärare med docentkompe-
tens ges värdet 1,5, samt befordrade professorer värdet 2 (som vid fördelning 
av rörlig resurs i tidigare modell). Externa medel definieras via omsättning 
inom bidragsforskning och uppdragsforskning under en rullande  sexårsperiod. 
 Publiceringsmätningen baseras på publikationer registrerade i DIVA-syste-
met. För en rullande fyraårsperiod summeras tre typer av publikationer på 
svenska eller engelska:

• artiklar i tidskrifter med refereeförfarande
• artiklar/kapitel i editerade böcker på etablerade förlag
• monografier på etablerade förlag.

Lokala publikationskanaler (institutionsserier och liknande) räknas inte in 
och inte heller avhandlingar (de tillgodoräknas ju som underlag för forskar-
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utbildningsanslaget). Övriga publikationer sammanvägs sedan enligt den så 
kallade norska modellens kategorisering av publikationstyper samt indelning 
av publikationskanaler (tidskrifter och bokförlag) i två grupper: normalka-
naler (nivå 1) samt ”toppkanaler” (nivå 2).5 Vägningen innebär att en artikel i 
vetenskaplig tidskrift ges 1 poäng i normaltidskrift och 3 poäng i topptidskrift. 
En artikel (kapitel) i en förlagsutgiven antologi ges 0,7 poäng på normalförlag 
och 1 poäng på toppförlag. En monografi ger 5 poäng på normalförlag och 8 
poäng på toppförlag. Samförfattarskap ger andel av poäng efter antal förfat-
tare; till exempel i fallet med två författare från olika institutioner på artikel i 
normaltidskrift ges 0,5 poäng per institution. Införandet av den nya modellen 
innebar att vissa institutioner ökade sin andel av fakultetens basanslag medan 
andra minskade. För att underlätta nödvändiga anpassningar infördes model-
len stegvis, och vissa tidsbegränsade strategiska satsningar gjordes för att ge 
institutioner möjlighet att höja sin aktivitetsnivå där så erfordrades.

Fakultetens strukturfrågor – institutioner,  
organisation, fysisk struktur
Under den gångna tioårsperioden har ett antal förändringar i institutionsorga-
nisationen genomförts. Delningen av Institutionen för informationsvetenskap 
och bildande av de två institutionerna för statistik respektive informatik och 
media har redan nämnts. En annan betydande förändring var avvecklingen av 
Institutionen för euroasiatiska studier och det samtidiga upprättandet av det 
nya Centrum för Rysslandsstudier. Denna förändring sammanhängde med att 
universitetet i hård konkurrens tog hem ett större basanslag inom det så kal-
lade strategiska forskningsområdet ”politiskt viktiga regioner”, som var en ny 
satsning i 2008 års forskningsproposition. Centrum för Rysslandsstudier har 
inget eget utbildningsbidrag och är ett forskningscentrum dit forskare och 
doktorander med forskningsintresse för Ryssland, den postsovjetiska sfären 
och Euroasien knyts. Förutom den särskilda statliga satsningen lägger Sam-
hällsvetenskapliga fakulteten och även övriga fakulteter inom vetenskapsom-
rådet för humaniora och samhällsvetenskap årligen sammanlagt sex miljoner 
kronor på denna verksamhet.

En tredje förändring som genomfördes var att Institutionen för handelsrätt 
avvecklades och att verksamheten inom ämnet inkorporerades i Företagseko-
nomiska institutionen 2010. Handelsrätten var fakultetens minsta institution, 
saknade professor och forskarutbildningsämne och bedömdes därmed sakna 
långsiktiga förutsättningar att utvecklas som egen institution.

En fjärde förändring var inte organisatorisk utan geografisk. Institutet för 
bostads- och urbanforskning, som alltsedan det bildades i mitten av 1990-talet 
varit lokaliserat i Gävle, flyttade till Uppsala 2013. Flytten, som hade disku-

5  Hur publiceringskanaler inom olika discipliner nivåbestämts framgår av webbsidan  
http://dbh.nsd.uib.no/.
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terats under flera år, motiverades dels med att de verksamhetsmässiga kopp-
lingarna till övriga institutioner i Uppsala skulle gynnas av samlokalisering, 
dels att merparten av personalen vid institutet pendlade från Uppsala eller 
Stockholm.

En femte organisationsförändring var att Centrum för samhällsveten-
skaplig genusforskning upphörde. Denna enhet bildades runt professor Eva 
Lundgren i början av 2000-talet men kom att ifrågasättas i efterdyningarna 
av den oredlighetsutredning som genomfördes hösten 2005 i samband med 
att Eva Lundgrens forskning ifrågasatts i en tillspetsad och medialt mycket 
uppmärksammad situation. Fakultetens granskning innebar att Eva Lundgren 
och hennes forskning friades från oredlighetsanklagelsen. Samtidigt besluta-
des att hennes forskning skulle integreras i en större miljö vid den sociolo-
giska institutionen. Denna integration lyckades emellertid aldrig fullt ut och 
Eva Lundgren lämnade efter en överenskommelse 2011 sin anställning vid 
Uppsala universitet.

En sjätte förändring var att omvandlingen av Institutionen för hushållsve-
tenskap till Institutionen för kostvetenskap fullföljdes under perioden. Denna 
förändring har inneburit en betydande renodling av verksamheten genom att 
den textilvetenskapliga utbildningen och forskningen avvecklats eller flyttats 
till annan fakultet.

En sjunde förändring var att Kulturgeografiska institutionen 2008 övertog 
ansvaret för utbildningen i geografi från Institutionen för geovetenskaper. I 
samband härmed rekryterade institutionen viss lärarkompetens inom det na-
turgeografiska området vilket innebär att geografiämnet, som i Uppsala var 
odelat fram till 1900-talets mitt, ånyo blev mer av ett sammanhållet ämne. 
Detta bidrog till att Uppsala universitet, som redan redovisats, fick möjlig-
het att i två omgångar arrangera forskarskola i geografi. Sammanlagt kommer 
inom denna ram närmare 40 gymnasielärare att ha avlagt licentiatsexamen i 
geografi.

Den åttonde förändringen var kanske den mest omfattande. Pedagogiska 
institutionen upphörde som institution och verksamheten integrerades i In-
stitutionen för didaktik, pedagogik och utbildningsstudier vid Utbildningsve-
tenskapliga fakulteten. Omorganisationen sammanföll med att Pedagogiska 
institutionen under några år haft ekonomiska och arbetsmiljömässiga problem 
som visat sig svåra att komma till rätta med utan en mer genomgripande or-
ganisationsförändring, men framför allt att etablerandet av det nya Campus 
Blåsenhus skapade en potential för den verksamhet som vuxit fram i anslut-
ning till lärarutbildningen i Uppsala å ena sidan och det samhällsvetenskapliga 
pedagogikämnet å den andra.

Blåsenhusprojektet är för övrigt det klart största lokalprojektet som be-
rört Samhällsvetenskapliga fakulteten under det gångna decenniet. Projektet 
baserades från början på en vision om att etablera ett Pedagogikum, att föra 
samman de verksamheter inom Uppsala universitet som var relaterade till ut-
bildning och lärande, inklusive lärarutbildningen. Projektet ändrade karaktär 
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under gång och Campus Blåsenhus kom att få ett bredare innehåll eftersom 
det i relativt sent skede bestämdes att Institutionen för psykologi skulle lämna 
sina ganska nedgångna lokaler i kvarteret Munken för att i stället beredas plats 
i nybygget i Blåsenhus.

Som en röd tråd genom alla genomförda organisationsförändringar går am-
bitionen att skapa fungerande miljöer med tillräckligt mycket kritisk massa 
för att långsiktigt kunna bedriva både utbildning på alla nivåer och kvalifi-
cerad forskning. Det har också handlat om att föra relaterade verksamheter 
organisatoriskt och geografiskt närmare varandra. Många men inte alla dessa 
förändringar har diskuterats inom fakulteten vid många tillfällen, i flera fall 
under lång tid. Vad som till sist gjort att konkreta förändringar genomförts 
har ofta varit någon form av kris: ekonomiska problem, konflikter i den lokala 
miljön, arbetsmiljörelaterade problem eller svårighet att rekrytera lokala led-
ningspersoner. I ett par fall har prefekt, tillfälligt eller mer permanent, rekry-
terats utifrån för att kunna genomföra en förändring. För att genomföra dessa 
förändringar har Samhällsvetenskapliga fakulteten också över tiden avsatt be-
tydande belopp, sammanlagt närmare 25 miljoner kronor, för att täcka avveck-

Blåsenhusprojektet är det största lokalprojektet som berört Samhällsvetenskapliga 
fakulteten under det gångna decenniet. I dag bedriver bland andra Institutionen för 
psykologi omfattande verksamhet i byggnaden.
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lings- och/eller utvecklingskostnader. I flera fall mottog fakulteten värdefullt 
stöd från rektors strategiska medel för att kunna genomföra förändringarna.

En av utmaningarna för fakulteten under de allra senaste åren har varit 
samgåendet mellan Uppsala universitet och Högskolan på Gotland, som inne-
bar att landets senast etablerade lärosäte (1998) blev en del av dess första 
universitet (etablerat 1477). Ett första steg mot samgåendet togs redan 2007 
då ett organiserat samarbete tillkom kring grundutbildningen och en särskild 
avsiktsförklaring undertecknades av lärosätenas båda rektorer 2008, Anders 
Hallberg och Leif Borgert. Beslut om ett samgående togs fyra år senare, 2012, 
och innebar att verksamheten på Gotland helt och fullt skulle integreras i 
Uppsala universitets verksamhet, dess fakulteter och institutioner.

Samhällsvetenskapliga fakulteten bedriver i dag verksamhet vid Campus 
Gotland genom tre av sina institutioner: Företagsekonomiska institutionen, 
Institutionen för informatik och media samt Kulturgeografiska institutionen. 
En stor del av verksamheten bedrivs i dag i form av nätbaserad utbildning 
inom den grundläggande utbildningen. Men ambitionen på sikt är att antalet 
fysiskt närvarande studenter på Campus Gotland skall öka. Detta kommer 
ställa krav på att göra Gotland attraktivt för flera studenter och på att ut-

Samhällsvetenskapliga fakulteten bedriver sedan 2012 verksamhet vid Campus Got-
land i Visby genom tre av sina institutioner, Företagsekonomiska institutionen, Institu-
tionen för informatik och media och Kulturgeografiska institutionen.
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veckla nya verksamheter som kan dra särskild nytta av Gotlands belägenhet i 
mitten av Östersjön.

Samverkan – en fakultet i samhället
Att samverka med det omgivande samhället är en viktig uppgift för alla fors-
kare och lärare vid ett universitet. Det mesta av sådana aktiviteter sker på 
individ- och institutionsnivå och så skall det vara. Det kan handla om att hålla 
föredrag för olika publiker, att skriva och uppträda i media, att medverka i oli-
ka expertorgan som kräver forskar- och lärarexpertis, att delta i utredningar 
och mycket annat. Men även större satsningar har genomförts där samverkan 
varit en viktig komponent och där fakulteten på olika sätt medverkat. Detta 
gäller i synnerhet i de olika centrumbildningar som tillkommit under de se-
naste decennierna. Inom dessa har forskning generellt sett varit den viktigaste 
komponenten. Men också samverkan har varit centralt. Här skall några av 
dessa samverkansaktiviteter nämnas.

År 1999 invigdes en centrumbildning med lokalitet i Observatorieparken 
som gick under namnet Svensk modell i förvandling (SMIF). Den finansiera-
des av medel som kom från det dåvarande statliga Arbetslivsinstitutet och 
involverade en rad institutioner vid fakulteten, i första hand ekonomisk his-
toria, företagsekonomi, kulturgeografi, nationalekonomi, psykologi och socio-
logi. Vid SMIF anställdes forskare – särskilt post-docar – inom dessa områden 
för att bedriva forskning och samverkan kring modern arbetsmarknad och 
samtida arbetsliv, i synnerhet deras snabba förändring som en effekt av digi-
talisering och globalisering. Till detta kom en forskarskola som ledde fram till 
doktorsexamen för mer än ett dussin forskarstudenter i början av 2000-talet. 
Samverkan inom centrumet skedde med arbetsmarknadens parter men också 
med regering, näringsdepartement och riksdag. Verksamheten kom att av-
vecklas i samband med Arbetslivsinstitutets nedläggning 2006.

Särskilt inom arbetsmarknadsfältet har också skapandet av Institutet för 
utvärdering av arbetsmarknadspolitik (IFAU) år 1997 inneburit ett viktigt 
område för samverkan mellan fakultetens olika discipliner och omvärlden. 
IFAU är en egen myndighet men det var knappast en slump att den kom 
att förläggas i Uppsala där särskilt Nationalekonomiska institutionens kända 
profil när det gällde arbetsmarknadsforskning spelade en viktig roll för loka-
liseringen. Samarbetet mellan IFAU och institutionen är i dag mycket om-
fattande. Det finns ett stort antal forskningsprojekt som bedrivs gemensamt 
och ett betydande antal forskare och doktorander som är knutna till båda 
miljöerna. Tillsammans bildar de en av Europas starkare miljöer för arbets-
marknadsekonomisk forskning. IFAU sysslar främst med att bedriva forskning 
och utredningsverksamhet på uppdrag av staten. Forskarna sitter också med i 
många olika expertorgan och har en viktig uppgift att tillhandahålla kunskap 
för en bredare publik. Man uttalar sig ofta i media och tillkallas som sakkun-
niga i olika sammanhang.
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Ett av fakultetens viktigaste flaggskepp utåt är utan tvivel Uppsala kon-
fliktdataprogram UCDP, Uppsala Conflict Data Program, med dess världs-
kända databas. Från en blygsam start i slutet av 1970-talet har konfliktdatapro-
grammet vid Institutionen för freds- och konfliktforskning vuxit till ett av de 
ledande projekten inom internationella studier av krig och fred. Programmet 
levererar högkvalitativa data om konfliktutvecklingen i världen, framförallt 
för statistisk och komparativ analys av trender, orsaker och lösningsmöjlighe-
ter. Grunden utgör en definition av ”väpnad konflikt”, vars närmare bestånds-
delar utvecklas av programmets tidigare ledare Peter Wallensteen i ett särskilt 
kapitel i denna volym. Det handlar i princip om större och mindre krig mel-
lan och inom stater sedan 1946. Dessa data uppdateras årligen och finns fritt 
tillgängliga genom den databas UCDP lagt upp. Inte minst finns konfliktbe-
skrivningar tillgängliga för alla intresserade som en applikation (en ”app”) för 
smarta mobiltelefoner i UCDP:s särskilda konfliktencyklopedi.

UCDP:s vetenskapliga artiklar med årliga konfliktöversikter har blivit stan-
dardreferenser för forskare inom detta fält. Data över väpnade konflikter pu-
bliceras i den välrenommerade Journal of Peace Research (där UCDP:s artiklar 
tillhör tidskriftens mest citerade) och i den tungt vägande SIPRI:s årsbok, som 
är en grundläggande källa för såväl forskare som andra. Därtill har UCDP nu 
också information om andra typer av politiskt våld, vad som tekniskt beskrivs 
som ’konflikter mellan icke-statliga aktörer’ och ’ensidigt våld mot civila’. De 
två senare kategorierna utvecklades ursprungligen i samarbete med Human 
Security Report i Vancouver, Kanada och publiceras nu också i SIPRI:s årsbok, 
förutom på UCDP:s egen hemsida.

Konfliktdataprogrammet finansierades under många år med externa med-
el. Med tiden har alla större svenska forskningsråd bidragit till dess fram-
växt. Uppsala universitets stora utvärdering, KoF07, drog slutsatsen att detta 
program utgjorde ett möjligt flaggskepp för institutionen och universitetet. 
Uppmuntrat av detta beslutade fakulteten 2009 att ge programmet en egen 
reguljär grundfinansiering. Denna säkerställer att en unik datainsamling vid 
Uppsala universitet kan fortsätta på en hög kvalitativ nivå, vilket också den 
senare KoF11 indikerade. Eftersom UCDP tar upp politiskt känsliga frågor är 
dess oberoende särskilt viktigt. Genom universitetets grundfinansiering kan 
inte bara en central verksamhet fortsätta, den bidrar också till informationens 
trovärdighet. För Uppsala universitet och Samhällsvetenskapliga fakulteten är 
detta en fortsatt angelägen uppgift.

Ett ytterligare flaggskepp med vida kontaktytor utanför universitetet är 
verksamheten vid det så kallade spädbarnslabbet vid Institutionen för psyko-
logi. Forskningen på spädbarnslabbet har traditionellt haft tre olika huvudin-
riktningar. Den första är hur spädbarn förvärvar förmåga att förutsäga händel-
ser i omvärlden och hos dem själva. Den andra är hur spädbarn utvecklar sin 
sociala kognition. Där är frågor om till exempel social interaktion och empati 
viktiga. Den tredje frågan gäller hur dessa olika utvecklingsprocesser varierar 
mellan individer, både inom typisk utveckling och i de fall då utvecklingen tar 
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en alternativ väg (till exempel barn med en autismspektrumdiagnos och barn 
som föds för tidigt). Genom dessa studier kan slutsatser dras om spädbarns 
kunskap om lagbundenheter samt hur och när de förvärvas. Denna kunskap 
är viktig för att förstå den tidiga utvecklingen, men den ger oss också en unik 
inblick i hur vi alla formas av våra erfarenheter. Genom att undersöka små 
barn får vi en ökad förståelse för människor i alla faser av livet.

År 2012 slogs spädbarnslabbet samman med en annan utvecklingspsyko-
logisk grupp vid institutionen och bildade Uppsala Barn- och Babylab. För 
närvarande genomförs en rad longitudinella projekt som syftar till att förstå 
hur tidig utveckling formar individer senare i livet. Många av dessa projekt är 
endast möjliga att genomföra i en stor forskningsmiljö som innehåller forskare 
med skilda kompetenser i både typisk och atypisk utveckling från spädbarn 
till tonåringar. Varje år besöker 3 500 barn och vuxna labbet för att delta i 
olika studier genomförda av någon av de 35 aktiva forskare som arbetar i grup-
pen. Samtidigt pågår många av våra studier utanför labbet med hjälp av fråge-
formulär och besök i skolor och förskolor. Vid två tillfällen har labbet bedömts 
som världsledande inom utvecklingspsykologi (KoF07 och KoF11). 

Anders Walls professur i entreprenörskap, dess möjligheter och risker, in-
stiftades 2003 för att på olika sätt utveckla undervisning och forskning kring 

Mottagaren av Nobels fredspris 2005, generaldirektören för det internationella atomen-
ergiorganet IAEA, Mohamed ElBaradei i samspråk med Peter Wallensteen, innehavare 
av Dag Hammarskjöldprofessuren i freds- och konfliktforskning 1985–2012, vid ett 
evenemang i universitetsaulan Luciadagen 2005.
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entreprenörskap vid Uppsala universitet. Professuren har varit finansierad av 
Uppsala universitet och Kjell och Märta Beijers stiftelse, Anders Walls stiftel-
se, Svensk Handel, samt Sparbankstiftelsen Upland. Förutom egen forskning 
och doktorandverksamhet har den verksamhet kring entreprenörskap som 
bedrivs här en viktig publik sida. Den utgörs i synnerhet av de årliga Anders 
Wall-föreläsningar som sedan 2004 hålls vid Uppsala universitet, och vilka på 
kort tid vuxit till ett av Sveriges största möten mellan studenter och svenskt 
näringsliv. Föredragshållare som Stefan Persson, Niklas Zennström, Filippa 
Knutsson, Björn Ulvaeus, Percy Barnevik, Bjørn Kjos och Monica Lindstedt 
har årligen dragit omkring 1 800 åhörare till universitetsaulan.

Här kan naturligtvis mycket annat också nämnas. Det gäller till exempel 
en nysatsning med stor potential både forskningsmässigt och för samverkan, 
nämligen Hälsoekonomiskt forum vid Uppsala universitet (HEFUU) som är 
ett tvärvetenskapligt forum för forskare från Samhällsvetenskapliga och Me-
dicinska fakulteterna vid Uppsala universitet som är intresserade av hälso-
ekonomi. Forumet syftar till att skapa en tvärvetenskaplig miljö för forskning 
inom hälsoekonomi. HEFUU bildades 2012 genom ett samarbete mellan Na-
tionalekonomiska institutionen, Institutionen för folkhälso- och vårdveten-
skap och Uppsala Clinical Research Center. Nationalekonomiska institutio-

Anders Wall-föreläsning i universitetsaulan 2006. I panelen deltog bland andra 
IT-entreprenören Ulf Arnetz, Skypegrundaren och filantropen Niklas Zennström och 
finansmannen Sven Hagströmer under ledning av moderatorn och medieprofilen Mark 
Levengood.
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nens medverkan i HEFUU har delvis finansierats genom en satsning baserad 
på KoF11.

2003 bildades Center for Research on Innovation and Industrial Dynamics 
(CIND) på basis av ett flerårigt större anslag från Riksbankens jubileumsfond 
och Vinnova. Kulturgeografiska institutionen blev värdinstitution och  Anders 
Malmberg föreståndare för denna verksamhet som framförallt omfattade 
forskning inom ekonomisk geografi, ekonomisk historia och företagsekonomi. 
Under de åtta år som CIND verkade i full skala presenterades närmare 20 
doktorsavhandlingar och ett stort antal publikationer med betydande interna-
tionellt genomslag. Samtidigt bedrevs en omfattande samverkan med aktörer 
inom det närings- och innovationspolitiska fältet, både nationellt och lokalt. 
Inte minst bedrevs inom CIND ett betydande samarbete med det regionala 
life science-initiativet Uppsala Bio.

En annan verksamhet med stor potential av samma slag är Uppsala Center 
for Labor Studies (UCLS), finansierat av ett anslag till Uppsala universitet från 
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE). UCLS startade sin 
verksamhet i januari 2010. UCLS är ett tvärvetenskapligt samarbete och in-
kluderar forskare i nationalekonomi, statsvetenskap och juridik. UCLS foku-
serar på tre breda forskningsfält: Arbetsmarknadens institutioner och arbets-
marknadsrelationer, arbetslöshet och social trygghet, samt löner, utbildning 
och ojämlikhet.

Efter autonomipropositionen – kollegialitet 
och organisation
Som nämns ovan aktualiserade autonomiprocessen en rad frågor kring styrel-
seformer och organisation. Under läsåret 2010–2011 diskuterades dessa livligt 
inom Samhällsvetenskapliga fakulteten, både principiellt och på ett organi-
sationspolitiskt plan. Inom ett universitet samsas två styrningsprinciper. Som 
förvaltningsmyndighet styrs universitetet av en styrelse, en myndighetschef 
och en chefslinje. Som ”självständigt lärosäte” styrs universitetet via kollegi-
al självorganisation på olika nivåer. Lärare och studenter formar tillsammans 
innehåll och kvalitetskriterier i utbildningen och forskarsamhället definierar 
själv sina metoder, val av forskningsfrågor och teori samt kvalitetskriterier. 
Inom ett välfungerande universitet måste dessa två styrsystem fungera tillsam-
mans. En princip är att det bör finnas en relativt tydlig arbetsfördelning mellan 
systemen: Linjeorganisationen ansvarar för ”ordningsfrågorna” (myndighetsut-
övning, effektivitet i resursutnyttjande, horisontella mål etcetera), medan det 
kollegiala systemet ansvarar för det akademiska innehållet och kvalitetskon-
trollen, vilket är en förutsättning för legitimitet i vetenskapssamhället. I två 
typer av frågor – de som gäller lärosätets organisation respektive övergripande 
strategiska vägval – måste de två systemen samverka på ett fruktbart sätt.

När det gäller de kollegiala styrformerna som sådana finns ett antal princi-
piella överväganden att göra. Ett gäller vad som är ett rimligt avgränsat kolle-
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gium, och ett annat vad som kännetecknar ett väl fungerande kollegialt organ. 
”Fakultet” är den traditionella benämningen på ett akademiskt kollegium. I 
fakulteten ingår de vetenskapligt kompetenta lärarna. Fakultetsorganisatio-
nen har utvecklats genom historien. Vid Uppsala universitet fanns länge fyra 
fakulteter: teologisk, juridisk, medicinsk och filosofisk fakultet. Under det se-
naste seklet har den filosofiska fakulteten delats upp i flera, i takt med verk-
samhetens expansion och successiva specialisering. En fakultetsindelning är 
således aldrig given en gång för alla. Gränsytor förändras och framväxten av 
nya forskningsfält eller utbildningsområden kan göra att existerande indel-
ningar framstår som mindre lämpliga. Samtidigt är fakulteterna i olika avse-
enden starkt institutionaliserade. De är ofta identitetsskapande och de är inte 
sällan goda ”varumärken” både i kontakter med det omgivande samhället och 
i nationella och internationella akademiska utbyten. Det finns därför skäl att 
vara varsam med att förändra en historiskt framvuxen fakultetsindelning.

Fram till den sista december 2010 bidrog högskolelag och högskoleförord-
ning till fakulteternas starka ställning genom att det fastslogs att det vid lä-
rosätena skulle finnas fakultetsnämnder och att dessa tilldelades ansvaret för 
den akademiska verksamheten och dess kvalitet. När högskoleförordningen 
från och med 2011 inte längre stadgade något om fakultetsnämnder utan blott 
att det skall finnas ett kollegialt organ, uppstod frågan om hur denna för-
ändring skall implementeras.6 Det fanns inom Uppsala universitet en bred 
uppslutning om att kollegiala organ skall ha en stark ställning. Styrelse och 
rektor skall fördela medel och uppdrag samt lägga fast de yttre ramarna för 
verksamheten. Därefter ska de kollegiala organen avgöra hur medel fördelas 
till olika verksamheter och hur dessa skall drivas. Däremot fanns det olika 
uppfattningar när det gäller på vilken organisatorisk nivå de kollegiala organen 
skall verka samt hur de bör vara sammansatta och hur de bör arbeta.

Det finns inget givet svar på frågan om vad som är en rimlig omfattning och 
bredd på den verksamhet som ett kollegialt organ kan styra. Uppsala univer-
sitetets nio fakulteter är organiserade i tre vetenskapsområden. De tre veten-
skapsområdena är rimligt jämnstora när det gäller ekonomisk omslutning men 
olika när det gäller studentantal. Ett vetenskapsområde (teknik och naturve-
tenskap) består av en enda stor fakultet och därmed bara av ett kollegialt or-
gan som fungerar som såväl områdes- som fakultetsnämnd. Ett annat område 
(medicin och farmaci) består av två fakulteter (en stor och en mindre) som 
emellertid har en gemensam nämnd som även den fungerar som såväl områ-
des- som fakultetsnämnd. Det tredje området (humaniora och samhällsve-
tenskap; vardagligen benämnt ”humsam”) består av sex fakulteter (en större, 
tre mellanstora och två mindre) som var och en har en egen fakultetsnämnd, 

6  I en c-uppsats vid Statsvetenskapliga institutionen 2013, ”Autonomireformen. Vad hände 
med det kollegiala styret?”, analyserade Elin Sundberg hur olika svenska lärosäten hanterat 
denna reform (Sundberg 2013).
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medan områdesnämnden framförallt hanterar resursfördelningen mellan de 
sex fakulteterna och vissa gemensamma frågor (bibliotek och lokaler).

Principiellt finns det rimligtvis både en övre och en undre gräns vad gäller 
omfattning och bredd för att ett kollegialt organ skall kunna fungera. Den övre 
gränsen sätts genom att ett område inte bör vara bredare eller mer omfattande 
än att de individer som arbetar inom området skall kunna göra välgrundade 
bedömningar av verksamheten inom området. Å andra sidan kan knappast 
området vara hur litet som helst om kollegialiteten skall fungera. Principen 
bakom den kollegiala kvalitetskontrollen är ju att kollegerna skall kunna be-
döma ”varandra”, inte bara ”sig själva”. Om ett kollegialt organ skall kunna 
fungera och ha legitimitet när det gäller att fördela resurser mellan ingående 
verksamheter, samt ha en roll i akademiska rekryteringsprocesser och andra 
vetenskapliga och pedagogiska bedömningar bör ingående discipliner i något 
avseende (metodologiskt, teoretiskt eller tematiskt) vara likartade eller rela-
terade. En tumregel skulle kunna vara att de lärare som ingår i ett kollegialt 
organ, i princip, skulle kunna ingå i en betygsnämnd i samband med disputa-
tion inom de forskarutbildningsämnen som ingår under det kollegiala organet.

En annan fråga gäller sammansättningen av ett kollegialt organ. Organet 
representerar dels kollegiet, dels studenterna inom utbildningsområdet. När 
det gäller representanterna för kollegiet, det vill säga lärarna, är det viktigt att 
de är utsedda direkt av kollegiet och att de sitter i det kollegiala organet som 
betrodda och förnuftiga medlemmar av kollegiet, och inte som representan-
ter för den verksamhet där de har sin hemvist. Det är självklart inte fel, utan 
tvärtom önskvärt, att ett kollegialt organ har en bred sammansättning så att 
det rymmer kompetenser inom flera fält och har kontaktytor mot många av 
de verksamheter som organet representerar. Däremot fungerar det kollegiala 
självstyret sämre om ledamöterna uppfattar sig som representanter för någon 
given del av verksamheten. Då blir nämnden snarare en ledningsgrupp. Detta 
är skälet till att Samhällsvetenskapliga fakulteten medvetet valt att ha en rela-
tivt liten fakultetsnämnd. Genom att ha väsentligt färre lärare än det finns in-
stitutioner är risken mindre att ledamöterna uppfattar sig som representanter 
för sina egna institutioner och ämnen. På samma sätt undviker fakulteten att 
prefekter ingår i fakultetsnämnden eftersom det skulle kunna skapa intres-
sekonflikter.

Så åter till effekterna av autonomireformen. Under 2010 presenterade 
rektor ett förslag som innebar att områdesnämnden inom det humanistisk-
samhällsvetenskapliga området – snarare än fakultetsnämnderna – skulle ut-
göra det primära kollegiala organet, och att fakultetsnämnderna skulle få sina 
beslutsmandat på delegation från områdesnämnden. Den samhällsvetenskap-
liga fakulteten motsatte sig detta förslag främst av två principiella skäl. Det 
ena skälet var att det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdets 
omfattning, bredd och decentraliserade struktur (två tredjedelar av universi-
tetets studenter, sex självständiga fakulteter, ett trettiotal institutioner, skilda 
vetenskapstraditioner och pedagogiska förutsättningar) gjorde det olämpligt 
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att områdesnämnden skulle fungera som det överordnade kollegiala organet. 
Det andra skälet var att områdesnämnden inom humaniora och samhällsve-
tenskap har en sammansättning som gör att den saknar förutsättningar att 
fungera som ett välfungerande kollegialt organ. I områdesnämnden ingår, 
förutom vicerektor och ställföreträdande vicerektor, åtta lärare av vilka sex 
förutsätts vara ”ledande företrädare” för de ingående fakulteterna, i praktiken 
dekanerna. Områdesnämnden fungerar därmed, även om det finns två ”obe-
roende” lärare och aktiva studenter, mer som en ledningsgrupp än som ett 
kollegialt organ.

I de kollegiala överläggningar som fördes inom Samhällsvetenskapliga fa-
kulteten under vårvintern 2011 var uppslutningen påtaglig bakom den syn 
på vikten av starka och välfungerande kollegiala organ som diskuteras ovan. 
Runt denna hållning rådde också enighet mellan samtliga fakulteter inom 
vårt område. Däremot var det inte självklart vilken organisation som bäst 
skulle främja en sådan ordning. Samhällsvetenskapliga fakulteten ställde till 
sist ett ultimativt krav på att det humanistisk-samhällsvetenskapliga området 
ska fortsätta att vara en relativt lös federation av självständiga fakulteter med 
konstitutionellt starka fakultetsnämnder, som får ansvaret för det akademiska 
innehållet och kvaliteten i verksamheten direkt från konsistoriet. Fakulteten 
avvisade alternativet med områdesnämndens ställning som det primära kol-
legiala organet, där fakultetsnämnderna får reducerad roll genom att de får 
sitt mandat på delegation från områdesnämnden samtidigt som konsistorium 
och rektor markerar att det är områdena som är den exklusiva kanalen mellan 
universitetets ledning och verksamheten.

Om universitetet skulle landa i att stärka områdesnämndens ställning för-
ordade Samhällsvetenskapliga fakulteten i stället att det humanistisk-sam-
hällsvetenskapliga området delas upp i två vetenskapsområden (humaniora 
respektive samhällsvetenskap), som vart och ett kunde ha förutsättningar att 
bli starkare integrerat, och som vart och ett skulle kunna välja vilken relation 
man skulle vilja se mellan områdesnämnd och fakultetsnämnd. Efter betydan-
de diskussion och viss turbulens, både på universitetsnivå och inom området, 
fastställde konsistoriet i juni 2011 en arbetsordning som väsentligen innebar 
status quo när det gällde arbetsfördelning mellan fakultetsnämnder och områ-
desnämnd inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området. Därmed var 
organisationsfrågan avgjord för den gången.

Avslutning
Att fylla 50 år har med människomått ofta fått representera att passera livets 
höjdpunkt, och i förlängningen att inleda nedstigningen mot graven. Modern 
forskning om åldersstruktur, välstånd och livskvalitet talar dock ett annat 
språk. Vid 50 inleds den period då människor som allra mest börjar bidra till 
den ekonomiska tillväxten, och mätningar av hur människor upplever sin livs-
kvalitet visar att den från ungefär femtioårsåldern stiger markant.
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Den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet har i allt vä-
sentligt ett gott utgångsläge för fortsatt gynnsam utveckling. Vi vill tro att 
genomförda organisationsförändringar gjort att de flesta institutionsmiljöer 
har tillräcklig kritisk massa inom både forskning och utbildning för att kunna 
erbjuda både hög kvalitet och förnyelseförmåga. Fakulteten har en självständig 
ställning inom det humanistiskt-samhällsvetenskapliga området och samar-
betar väl med övriga fakulteter inom området liksom med de andra veten-
skapsområdena. Utmaningar saknas dock inte. Verksamheten vid fakulteten 
skulle kunna bli än mer gränsöverskridande, rekryteringar till utbildningar på 
alla nivåer och till anställningar skulle kunna vara bredare, den internationella 
attraktionskraften skulle kunna höjas ytterligare några nivåer. Den redan i dag 
respekterade och viktiga positionen som Samhällsvetenskapliga fakulteten 
innehar skulle kunna förstärkas genom att våra medarbetare, forskarstude-
rande och studenter får en ännu tydligare röst inom universitetet och i vårt 
samhälle.

Om vi nu inledningsvis betraktat perioden mellan 40 och 50 som den gyl-
lene medelåldern, kan vi väl avslutningsvis erinra oss vad förre universitets-
rektorn Stig Strömholm vid något tillfälle hävdat (i fri tolkning): ”Det fina 
med att vara verksam inom akademin är att här förblir man ung och lovande 
tills man fyller 50. Därefter blir man framstående”. Visst är det väl så vi ska be-
trakta vår samhällsvetenskapliga fakultet: en framstående verksamhet präglad 
av femtioåringens mognad, erfarenhet, kompetens, vishet och integritet!
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Uppsala konfliktdataprogram 35 år – från nattlig 
radioinspelning till sekundsnabb nerladdning
Peter Wallensteen

Institutionen för freds- och konfliktforskning inrättades först som en avdel-
ning inom Samhällsvetenskapliga fakulteten i december 1971. 1978 blev av-
delningen en institution, i januari 1985 tillsattes den förste innehavaren av 
Dag Hammarskjölds professur i freds- och konfliktforskning och i november 
samma år beslutade fakulteten att inrätta en forskarutbildning i ämnet från 
och med 1 januari 1986. Därmed var institutionen etablerad på en jämställd 
nivå med andra institutioner inom fakulteten (Frängsmyr 2013; Wallensteen  
2011, kap. 1). Redan från starten var konfliktdataprogrammet ett centralt forsk-
ningsprojekt (Wallensteen 2011, kap. 9). Ambitionen var och är att beskriva 
utvecklingen i världen vad gäller väpnade konflikter och fredsinsatser (i olika 
former) och att samtidigt skapa en solid grund för systematisk analys. Det 
har väckt stor internationell uppmärksamhet. Uppsala Conflict Data Program 
(UCDP) har blivit en erkänd resurs i berörda kretsar av forskare, journalister, 
lärare och studenter. Det kan gott sägas att UCDP:s arbete nu är något av en 
standard i internationell forskning inom området (Dixon 2009). Ett antal av-
handlingar såväl i Uppsala som vid andra universitetet världen över har tagit 
sin utgångspunkt i UCDP. Den databas som utgör grunden i programmet har 
också resulterat i en ”konfliktencyklopedi” som finns gratis tillgänglig på in-
ternet och för alla typer av smarta mobiltelefoner. I detta kapitel beskrivs hur 
denna forskning uppstod och några av de viktigaste besluten som krävts för 
denna typ av datainsamling.

En bandspelare
Ett samtal i institutionens dåvarande lokaler högst upp i huset på Östra Åga-
tan 53, i centrala Uppsala, hösten 1978 gick ungefär så här (Eriksson 2004, 
11–12):

– Så Ken, du lyssnar på BBC World Service på radion varje natt?
– Ja, det är så jag vet vad som sker i världen.
– Och du har noterat att mycket av det du hör vid midnatt aldrig syns i 

dagspressen?
– Ja, vanliga media återger bara ett urval av vad som pågår.
– Varför inte spela in vad som sägs? Det borde kunna ge oss en bättre bild 

av världens konflikter!
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Efter detta samtal mellan mig och forskningsassistenten Kenneth Wilson 
började han att systematiskt spela in BBC:s nyhetssändningar om aktuella 
väpnade konflikter i världen. Jag gjorde i ordning ett särskilt formulär, Radio 
Data, för viss basinformation. Kens timer slog på hans radio och bandspelare 
vid midnatt. Han lyssnade av bandet på förmiddagen och förde över informa-
tionen till formuläret. Det fungerade utmärkt. Från 1 januari 1979 började vi 
samla data över världens alla pågående konflikter. I princip är det vad UCDP 
fortfarande gör mer än 35 år senare. Syftet, metoderna, källorna, tillgänglighe-
ten och presentationen har dock ändrats radikalt. Det är inte längre nattradio 
som är huvudkällan utan internet med alla de möjligheter som erbjuds genom 
sekundsnabb kontakt över hela världen.

Redan i augusti 1979 kunde Ken och jag presentera en intressant lista över 
väpnade konflikter för den besökande professorn J. David Singer från Univer-
sity of Michigan. Singer var sedan 15 år ledare för det omfattande Correlates-
of-War-projektet, COW. COW hade skapat en omfattande samling av kvanti-
tativ information om alla världens krig (Singer 1972). Singer var en pionjär och 
eldsjäl för statistisk analys för att nå insikt om krigens generella orsaker. COW 
hade redan publicerat en rad studier med fokus på mellanstatliga konflikter. 
Ansatsen var ambitiös. Singer tog sig an alla krig sedan Napoleontiden, ett 
betydligt större grepp än vad vi tänkt oss i Uppsala. Redan i min doktorsav-
handling, Structure and War (Wallensteen 1973), hade jag studerat denna typ 
av frågeställningar efter att som mycket ung student ha träffat Singer i Oslo på 
1960-talet. Singer var mycket uppmuntrande till det vi nu startat, inte minst 
eftersom vårt projekt var mer uppdaterat än Singers eget arbete. Han inbjöd 
mig att komma till Ann Arbor. Ett stipendium från Sverige-Amerikastiftelsen 
medförde att jag kunde tillbringa en forskartermin hos Singer under våren 
1980. Tankarna på UCDP började där ta en fastare form.

En tradition
Efter det första världskriget var det många som frågade sig om detta krig var 
ett undantag eller om det kunde finnas allmängiltiga, identifierbara orsaker 
som kunde påverkas för att förhindra nya världskrig. En som tog itu med frå-
gan var den ryske sociologen Pitirim Sorokin. Hans monumentala Social and 
Cultural Dynamics var ett av de första verk som angrep problemet med hjälp 
av information om tidigare krig där han gick tillbaka till Rom och antikens 
Grekland (Sorokin 1937). Sorokin hade ett brett perspektiv på ämnet. Han 
skilde framför allt mellan olika typer av kulturer och såg krig som resultatet 
av samhällens övergång från ett förhållningssätt till ett annat. En helt annan 
synvinkel representerades av den brittiske matematikern och meterologen 
Lewis F. Richardson som under 1930-talet utvecklade en matematisk modell 
för att beräkna risken för vad han kallade ”dödliga gräl” (”deadly quarrels”, 
Richardson 1960). Även hans forskning krävde data, men han koncentrerade 
sig på tiden efter 1815.
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Amerikanen Quincy Wrights A Study of War från 1942 anlade ett mer ren-
odlat empiriskt perspektiv: genom att samla in information om alla krig och 
tänkbara orsaksfaktorer skulle det vara möjligt att observera generella sam-
band (Wright 1942). Wrights krigsdata börjar på 1400-talet och hans arbete 
innehåller stora mängder fakta om krig under olika epoker och i olika sam-
manhang. Med en bakgrund i folkrätt var han framförallt intresserad av de 
internationella organisationernas fredsskapande roll.

I samma anda startade alltså statsvetaren J. David Singer och hans historie-
kollega Melvin Small projektet Correlates of War i mitten av 1960-talet. De 
var påverkade av Wright, men ville lyfta forskningen till en mer avancerad 
nivå genom nya statistiska metoder, nya metoder för att samla och lagra data 
(till exempel hålkort!) och nya teorier, inte minst beteende- och systemteorier 
(Wallensteen 2013). Vid slutet av 1970-talet hade COW producerat ett antal 
grundläggande verk (Singer 1979, Singer & Small 1972). 

Ytterligare en väsentlig föregångare var den ungerske historikern István 
Kende i Budapest. Han producerade listor över ”lokala krig” efter 1945 som 
analyserades utifrån ett marxistiskt perspektiv (Kende 1971, 1978). Hans ar-
bete har förts vidare, med delvis andra förtecken, vid universitetet i Hamburg 
(Gantzel 1986).

Det som blev Uppsalas bidrag följer i spåren från dessa föregångare samti-
digt som frågeställningarna vidgades på flera sätt. Intresset riktades inte bara 
mot mellanstatliga konflikter, krig och krigsorsaker. Även mindre konflikter 
inom stater, vad Kende kallade “lokala krig”, togs med. Syftet var dessutom att 
identifiera tvistefrågan, det som konflikten handlade om, för att forskningen 
med grund i historiska erfarenheter skulle kunna bidra till fredsprocesser och 
tänkbara lösningar. UCDP lade alltså till aspekter som inte förekommit tidi-
gare. Den grundläggande enheten var den väpnade konflikten i sig, inte aktö-
rerna (staterna eller rebellerna) eller beteendets intensitet (till exempel upp-
mätt i hur många människor som dödats), utan just tvistefrågan. Det handlade 
dessutom inte bara om krigets orsaker utan också om konflikternas utveckling 
och lösning.

Bidrag och tidsram
Ur den kärna som utgörs av ”väpnade konflikter” har UCDP utvecklat en rad 
andra datasamlingar, inte minst de som avser konflikter mellan icke-statliga 
aktörer, och ensidigt våld mot civila. Det senaste är att också identifiera de 
platser där strider ägt rum, för att på så sätt kunna ta hänsyn till geografiska 
faktorer i analysen: UCDP-GED (Sundberg & Melander 2013). I dag innehåller 
UCDP därmed tre typer av konflikter i vilka vapen används av organiserade 
aktörer. Information ges om händelser (events) med parter, platser och tid-
punkter där människor dödas i konflikter. I förhållande till föregångarna ger 
detta en betydligt mer detaljerad bild. Däremot är tidsspannet kortare än i 
flera av de tidigare studierna. UCDP omfattar konflikter sedan 1946 för vissa 
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data och kortare perioder för andra, till exempel sedan 1975 eller 1989. De-
taljrikedomen gör det inte bara kostsamt utan närmast omöjligt att genomföra 
en liknande datainsamling för längre tidsperioder bakåt i historien om man 
samtidigt vill upprätthålla UCDP:s krav på kvalitet.

Den noggranna kartläggningen av perioden sedan 1946 fyller emellertid sin 
funktion. Denna snart sjuttioåriga period är sannolikt den som mest påverkar 
dagens och morgondagens beslutsfattare. En rad studier demonstrerar dessut-
om tydligt att det andra världskrigets slut och därmed märkesåret 1945 inne-
bar ett markant brott i världshistorien. Fram till denna tidpunkt hade Europa 
dominerat världen i snart sagt alla avseenden. De europeiska staternas rivalitet 
och återkommande krig undergrävde till slut kontinentens särställning. 1945 
markerade den definitiva slutpunkten för den europeiska eran. Globala aktö-
rer trädde fram. Intressant nog har flera av dem inte upplevt upprepade krig 
med varandra, till exempel USA och Sovjet/Ryssland. Krigsstrategierna efter 
1945 förändrade också förutsättningarna för maktutövning. Inte minst gällde 
det tillkomsten kärnvapen, interkontinentala missiler och satellitövervakning. 
En stark ekonomisk utveckling och global integration är ytterligare faktorer 
som skiljer epoken efter 1945 från föregående tider, senast illustrerat av inter-
nets tillkomst. Till detta kommer en historiskt helt ny betoning av mänskliga 

Arbetet med konfliktdatabasen leds från Institutionen för freds- och konfliktforskning 
vid Gamla torget i Uppsala. Kartan visar alla jordens länder där någon sorts konflikt 
pågår. UCDP skiljer på tre grupper: väpnade konflikter (större eller mindre krig), väp-
nade konflikter mellan icke-statliga aktörer och ensidigt våld mot civila.
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rättigheter och demokrati. Dessa faktorer räcker för att motivera varför UCDP 
koncentrerat sig på perioden efter 1945.

Väpnad konflikt
Särskilt väsentligt vid varje försök att systematiskt sammanställa informa-
tion om världens konflikter är att data består av jämförbara fenomen. Det 
styrs av den operationella definitionen av konflikt. Vad som läggs in i detta 
begrepp är det som avgör vad som samlas in (och därmed också vad som inte 
tas med). UCDP:s föregångare betonade starkt att krig mellan stater skiljer sig 
från krig inom stater. Denna distinktion framhävs inte minst av folkrätten. 
FN-systemet kom inledningsvis att koncentreras på konflikter mellan stater. 
Det var först i början av 1990-talet som inomstatliga konflikter fick en central 
plats inom FN. När till exempel anti-apartheidföreträdare på 1970-talet ville 
få upp frågan om Sydafrikas rasåtskillnadspolitik i FN:s säkerhetsråd invändes 
det ständigt att denna inte utgjorde ett hot mot internationell fred och säker-
het. Liknande argument användes för att hålla ett stort antal andra viktiga 
konflikter borta från FN:s och säkerhetsrådets agenda. Varken Vietnamkriget 
eller Sovjets invasion av Afghanistan behandlades av FN:s säkerhetsråd.

I en globaliserad värld blir distinktionen mellan internt och externt allt mer 
fiktiv. Det kan också diskuteras om det i 1800-talets Europa verkligen gjordes 
en så stark åtskillnad mellan det externa och interna som folkrätten gjort gäl-
lande. För att beskriva epoken efter 1945 var det tydligt att det behövdes en 
definition som fångar in samma fenomen vare sig det äger rum mellan eller 
inom stater. En sådan integrerad definition utgör därför grunden för Upp-
sala konfliktdataprogram. Enligt den mest allmänna konfliktdefinitionen är en 
konflikt en social situation där minst två parter strävar efter att vid samma 
tidpunkt förvärva samma uppsättning knappa tillgångar (Wallensteen 1994, 
14–15). I en väpnad konflikt tillkommer att parterna är försedda med vapen 
och använder dem i någon form för att uppnå kontroll över ett omstritt värde 
(till exempel territorium, makt, status eller upprättelse).

En generell definition kräver dock att det samtidigt ska vara möjligt att 
analytiskt skilja mellan till exempel mellanstatliga och inomstatliga konflik-
ter, eftersom aktörernas handlingar i dessa fall kan tänkas vara olika på ett 
systematiskt sätt. En stat är något annat än en icke-statlig aktör. Statens age-
rande utgår från attribut som skiljer just denna aktör från alla andra. Sta-
ten har ett antal monopolliknande drag. Dit hör framförallt ensamrätten till 
bruk av våld och beskattning av medborgarna inom ett visst territorium, och 
en starkt dominerande ideologisk position (Wallensteen 2012, 63–66). Staten 
måste således, oundgängligen, ses som en central aktör när det gäller ”krig” 
och ”inbördeskrig”. Motparten kan också vara en (annan) stat, vilket leder till 
en mellanstatlig konflikt, eller en icke-statlig aktör, som gör anspråk på att er-
sätta den existerande staten eller dess ledning (det vill säga en upprorsrörelse 
eller rebellgrupp).
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Ur den generella definitionen framgår också att det föreligger en eller flera 
tvistefrågor. Det finns något som parterna strider om. UCDP har formulerat 
två sådana: att ha kontroll över regeringsmakten eller över ett visst territo-
rium. Såväl analytiskt som empiriskt är dessa två strävanden fullt möjliga att 
separera. Om stat A:s regering agerar militärt mot stat B anger A varför detta 
är nödvändigt. Om A beskriver situationen som att en del av eller hela B 
”egentligen” tillhör A är det en territoriell konflikt (till exempel Iraks invasion 
av Kuwait 1990). Om däremot A anger att stat B är i behov av en ny regering 
och attackerar B är det en konflikt om regeringsmakten i stat B (till exempel 
USA mot Irak 2003). På samma sätt kan vi beskriva en inomstatlig konflikt. 
Om den icke-statliga aktören C utmanar regeringen genom att kräva dess av-
gång till förmån för C handlar det om en revolution eller ett uppror. Kontrol-
len över regeringsmakten utgör tvistefrågan. Om en icke-statlig aktör kräver 
att ett visst landområde ska brytas ut ur en existerande statsbildning är det i 
stället en fråga om en separatistisk gruppering eller befrielserörelse, det vill 
säga en territoriell tvistefråga.

Av detta följer att parterna måste vara rimligt organiserade för att kunna 
utforma sina krav och driva sina önskemål. Staten är en organisation, per defi-
nition, medan den icke-statliga aktören måste visa upp ett minimum av orga-
nisering, till exempel genom ett namn och en målsättning samt ett uttalande 
om att den ligger bakom de stridshandlingar som det handlar om. Är dessa 
krav uppfyllda registreras aktören som en stridande part av UCDP. Eftersom 
dessa två element (parter och tvistefrågor) visat sig mycket användbara har 
dessa kategorier förfinats genom åren. Studier har demonstrerat deras effekt 
på konflikters förlopp och lösning.

Det tredje elementet i den grundläggande definitionen är att striderna ska 
ha en viss omfattning och varaktighet. Det räcker inte med ett bombdåd av 
en person. Föregångarna har också gjort sådana distinktioner. COW definierar 
till exempel ett krig som en konflikt där minst 1 000 personer dödas per år, 
medan Kende försökte bedöma striders varaktighet. Det finns förslag om att 
endast konflikter i vilka parterna använder en viss nivå av militär kapacitet 
(till exempel stridsflyg, stridsvagnar) borde tas med. UCDP har i stället infört 
en enkel regel: att minst 25 personer dödats i strid under ett år. Det är en jäm-
förelsevis låg konfliktintensitet, men ändå tillräcklig för att göra det möjligt att 
identifiera samtliga sådana situationer i världen under ett år. En effekt är att 
det också går att studera om och hur konflikter trappas upp till högre nivåer 
av intensitet. Inspirerat av COW använder UCDP termen ”krig” för väpnade 
konflikter där minst 1 000 personer dödas i strid under ett år.

UCDP:s definitioner utvecklades under 1980-talet som ett resultat av såväl 
teoretiska överväganden som empiriska observationer. Den mängd av kon-
flikter som kunde iakttas demonstrerade en stor komplexitet i sin dynamik. I 
början av 1990-talet följde UCDP föreslaget från doktoranden Birger Heldt att 
konflikter skulle identifieras och avgränsas med utgångspunkt i tvistefrågan 
(Heldt 1993). Det innebar att det blev lättare att räkna konflikter och avgränsa 
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en konflikt från en annan. En regering kan ju befinna sig i en rad olika kon-
fliktsituationer. Indien är till exempel i konflikt med Pakistan om Kashmir, 
samtidigt som det finns ett långvarigt maoistiskt uppror i landet och en rad 
etniska konflikter kring olika territorier i nordöstra delen av landet. Indien 
har sedan 1946 varit skådeplatsen för tretton olika väpnade konflikter. De kan 
skiljas från varandra med hjälp av tvistefrågan, trots att en aktör (staten) är 
part i samtliga. Detsamma gäller Myanmar/Burma och Etiopien som bägge 
upplevt tio väpnade konflikter, som också tydligt kan avgränsas från varandra. 
När utgångspunkt tas i tvistefrågan skapas en brygga till konfliktlösningsför-
söken. Dessa inriktar sig ju på det som parterna själva anger som sin centrala 
oförenlighet. Det kan synas självklart, men UCDP var faktiskt först med att 
samla information utifrån denna observation.

Konflikter i dag
Med hjälp av de beskrivna definitionerna kan UCDP fastställa hur många kon-
flikter som pågått under varje år sedan 1946. Det framgår av figur 1. Källorna 
är givetvis mycket viktiga. Uppskattningsvis hälften av informationen hämtas 
från media. UCDP använder sig av Factiva, en stor nyhetsdatabas, som genom-
söks med hjälp av särskilda sökord. Det resulterar ett stort antal artiklar som 
specialstuderas. Det rör sig årligen om sexsiffriga tal. Dessa artiklar är start-
punkt för en djupare analys av varje enskild situation tillsammans med mate-
rial från forskningsinstitut och relevanta icke-statliga organisationer. Givetvis 
används också rapporter och dokument från regeringer och mellanstatliga or-
ganisationer. Allt värderas med sedvanlig källkritik – ofta i konsultation med 
annan expertis i Uppsala och inom institutionens stora nätverk av kolleger 
runt om i världen.

Figur 1. Väpnade konflikter efter deras intensitet  
1946–2012 
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Figur 1. Väpnade konflikter efter deras intensitet 1946–2012.
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Med allt detta som grund är det alltså möjligt att i dag (2014) konstatera att 
antalet väpnade konflikter under perioden 1989–2012 var 141 (varav 49 krig) 
och att de utkämpades i 87 olika länder. Nästan hälften av jordens länder har 
således varit skådeplats för åtminstone en konflikt. För hela perioden sedan 
1946 är motsvarande tal 252 väpnade konflikter och 153 länder (Themnér & 
Wallensteen 2013). Sedan det andra världskriget har fyra stater av fem upplevt 
en väpnad konflikt på sitt territorium. Det är verkligen oegentligt att beskriva 
tiden efter 1945 som ”efterkrigstiden”. Denna period har sett ett antal stora 
och förödande krig. Särskilt markanta är Korea-, Vietnam- och Afghanistan-
krigen samt kriget mellan Iran och Irak. Även efter 1989 har förekommit en 
rad stora krig, till exempel i Bosnien med nästan 100 000 döda och det i dag 
pågående inbördeskriget i Syrien. Samtidigt som dessa dödstal förskräcker är 
det värt att minnas att ödeläggelsen var nästan total i de båda delarna av Korea 
eller i delar av Vietnam. Det finns undersökningar som bygger på UCDP som 
säger att dagens konflikter, trots allt, inte är lika destruktiva som de som ut-
spelades under det kalla krigets tid (Lacina & Gleditsch 2005).

Figur 1 beskriver den globala konfliktutvecklingen. Det framgår tydligt att 
antalet konflikter nådde en topp vid det kalla krigets slut. Den nästan kon-
tinuerliga ökningen av väpnade konflikter under föregående årtionden bröts 
därefter och en rad konflikter avvecklades under den följande tioårsperioden. 
Omkring 2003 skedde en ny förändring. Från denna tid fluktuerar konfliktan-
talet runt 30–35 konflikter per år. Det ger världen en ständig konfliktmängd 
långt över det önskvärda. Då varje konflikt tenderar att dra till sig utanförstå-
ende ”intressenter” som stödjer den ena eller andra sidan blir åtskilliga konflik-
ter både mer omfattande och svårare att lösa.

Konflikt och fred
Dessa data och observationer har resulterat i diskussioner, inte minst om kon-
flikttrender (Sollenberg & Wallensteen 2008). Kan den relativa nedgången i 
antalet konflikter sedan den högsta noteringen beror på till exempel att väp-
nade konflikter ersatts av andra typer av våld? Med anledning av detta har 
UCDP utvidgats till omfatta ytterligare två kategorier av organiserat politiskt 
våld, ett arbete som initierades i samverkan med The Human Security Report, 
Vancouver, Kanada. Resultatet är att UCDP nu också omfattar våld mellan 
icke-statliga aktörer och ensidigt våld mot civila (antingen utfört av statliga 
eller icke-statliga aktörer; Human Security Report 2005; Eck & Hultman 2009, 
Sundberg et al. 2012). Att identifiera sådan information är dock betydligt svå-
rare, särskilt på ett globalt plan. Data har hittills tagits fram för perioden efter 
1989 och täcker därmed stora folkmord som det i Rwanda 1994, liksom olika 
religiösa och lokala motsättningar i till exempel Indien eller olika delar av 
Afrika. Många av dessa våldsamheter förefaller bara delvis och indirekt vara 
relaterade till de väpnade konflikter som statsmakten är indragen i. Folkmord 
och etniska motsättningar kan ofta ha andra bevekelsegrunder.
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UCDP:s data demonstrerar också på andra sätt de många schatteringarna i 
den globala konfliktbilden. Det framgår tydligt av UCDP:s nya verksamhet att 
geografiskt bestämma exakt var konflikter av alla tre slag utspelar sig. Data 
visar inte bara hur konflikter ibland sprider sig utan ger även ledtrådar till hur 
de kan hållas tillbaka, till exempel med fredsbevarande operationer.

Av UCDP:s väldiga datamängd framgår att fred inte kan byggas med enkla 
åtgärder. Det behövs relativt sammansatta modeller för att identifiera de me-
kanismer som driver ett samhälle till ökad konflikt eller till fred. Fred fram-
står som ett resultat av en rad samverkande insatser. Intressant är då att se vad 
man faktiskt kan lära från praktiska försök att skapa fred. UCDP besitter i dag 
en komplett katalog över alla fredsavtal i väpnade konflikter sedan 1975. De 
är flera än 200 (Högbladh 2011). Många har visserligen övergivits av parterna, 
men ger inte desto mindre lärdomar för framtiden och för andra konflikter. 
UCDP:s fredsavtalsdata kan sägas innehålla en översikt över möjliga freds-
främjande åtgärder som vid något tillfälle accepterats av beslutsfattare och 
som uppfattats som fullt realistiska. Det faktum att antalet nya fredsavtal 
minskat under den senaste tioårsperioden understryker den förändring i kon-
flikttrenden sedan 2003 som kan ses i figur 1. Informationen om fredsavtal, 
är av stort värde för dem som forskar om eller engageras i frågor om medling 
och förhandlingar. Ett viktigt arbete är också att kartlägga konfliktdämpande 
(preventiva) åtgärder i tidiga skeenden (Melander 2009) och att studera hur 
konflikter i allmänhet slutar (Kreutz 2010).

Genomslag
UCDP har utvecklats under lång tid och bygger på ett ingående kunnande 
om hur konfliktdata kan identifieras och registreras. Inledningsvis erhölls 
ekonomiskt stöd från Sida, Riksbankens Jubileumsfond och andra svenska 
forskningsfinansiärer. Sedan 2009 har Uppsala universitet bidragit med grund-
finansiering. Detta har gjort det möjligt att knyta en kärna av kunniga per-
soner som projektledare till olika delar av UCDP:s arbete. Som jämförelse 
kan nämnas att pionjärprojektet Correlates of War ständigt varit beroende av 
extern och tillfällig finansiering. Många andra datasamlingar har tillkommit 
som följd av enskilda forskares eller forskargruppers insatser och ofta fått lita 
till arbetsinsatser av masterstudenter eller doktorander. De har därmed inte 
kunnat vidmakthålla kompetens eller fortsätta när anslag förbrukats. UCDP 
har en annan långsiktighet och kan bygga på personer med ett professionellt 
kunnande. Det har med tiden givit programmet en särställning.

UCDP har i sin tur inspirerat andra till kompletterande verksamheter. Vid 
Kroc Institute for International Peace Studies vid University of Notre Dame 
i USA lanserades för några år sedan ett särskilt projekt som studerar hur de 
fredsavtal som identifierats av UCDP faktiskt genomförs, Peace Accords Ma-
trix, PAM. Ett större projekt vid ETH, tekniska universitetet i Zürich, kart-
lägger etniska relationer med metoder utvecklade från UCDP:s erfarenheter 
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(Cederman et al. 2013). Även COW har nu påverkats av UCDP och reviderat 
sina definitioner av inbördeskrig i linje med UCDP:s (Sarkees & Wayman 2010).

UCDP ingår i en rad nätverk för utbyte av lärdomar inom datainsamling, 
tekniska utmaningar och forskningsresultat. Genom åren har UCDP varit 
värd för ett stort antal konferenser i Uppsala på teman om kvantitativa data, 
medling, etniska konflikter och geo-kodning av information.

UCDP:s stora genomslag beror i huvudsak på kvaliteten i datainsamlingen. 
UCDP ses som en trovärdig och tillförlitlig källa. Det bottnar i att goda med-
arbetare kunnat rekryteras från institutionens egen master- och forskarut-
bildning. Inte minst har metodutbildningen varit viktig (Höglund & Öberg 
2011). UCDP och mycket av institutionens övriga verksamhet står i en nära 
relation till varandra, på ett närmast symbiotiskt sätt.

Det finns många exempel på hur UCDP nått ut långt utanför universitetet. 
Redan 1987 slöts en ännu gällande överenskommelse med Stockholm Inter-
national Peace Research Institute, SIPRI, om att UCDP skulle leverera ett 
särskilt avsnitt i den välrenommerade SIPRI Yearbook. Sedan 1993 finns ett 
liknande avtal med Journal of Peace Research där UCDP varje år publicerar 
sin senaste uppdatering av data om väpnade konflikter. UCDP:s artiklar har 
faktiskt blivit några av tidskriftens mest citerade. På liknande sätt har Human 
Security Report givit stor spridning åt UCDP:s data. Konfliktdataprogrammets 
fritt tillgängliga databas har sedan 2003 blivit en välanvänd informationskälla, 
inte minst i takt med internets och de smarta mobilernas ökande betydelse. 
UCDP har också en egen publikation, States in Armed Conflict. Den fria till-
gängligheten (inte minst som app), bidrar givetvis till att dessa data används 
i många och olika forsknings- och utbildningssammanhang. UCDP:s diagram 
förekommer allt oftare i grundläggande läroböcker och andra publikationer 
där konflikter behandlas.

För media har UCDP:s data blivit en betydelsefull tillgång, inte minst ef-
tersom många inom projektet efterhand blivit experter inom sina egna bevak-
ningsområden. Programmet får numera dagligen förfrågningar från nationella 
och internationella media.

Även inom politik och diplomati har UCDP visat sig värdefull. Diploma-
ter behöver idéer, till exempel i förhandlingssituationer. Data om fredsavtal 
innehåller sådana. En av de första att inse UCDP:s värde var för övrigt dåva-
rande ambassadören Jan Eliasson (FN:s vice generalsekreterare och numera 
hedersdoktor vid fakulteten) i hans uppdrag som medlare i konflikten kring 
Nagorno-Karabach i Kaukasus i början av 1990-talet (Svensson & Wallen steen 
2010). UCDP:s data över konflikttrender har intresserat många, inte minst 
inom FN-systemet, där data använts av generalsekreteraren. Fredsrörelser har 
använt konfliktdata för att analysera vapenexport. Sveriges engagemang för ett 
europeiskt fredsinstitutet, EIP, har också medfört ett behov av att demonstre-
ra svensk och nordisk expertis inom detta område, vilket resulterat i uppdrag 
till UCDP och institutionen.
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Slutord
Uppsala konfliktdataprogram, UCDP, har nu existerat i över 35 år. Från en 
blygsam start har det blivit en av de mest använda källorna för analys och 
systematisk forskning om krigsorsaker och fredsmöjligheter. Den positiva ut-
vecklingen har varit möjlig genom att programmet baserats vid ett starkt och 
självständigt universitet i ett land där universitetens autonomi skyddas och en 
fri uppbyggnad av kompetens gynnas. Programmets integration i en livskraftig 
institutionsmiljö har varit en nödvändig förutsättning för arbetet, samtidig 
som programmet i sig bidragit till att vitalisera institutionen. Kontakterna 
med beslutsfattare, diplomater, aktivister och journalister har bidragit till att 
ge programmet en udd och relevans långt utanför det akademiska samfun-
det. Den teknologiska utvecklingen har fört UCDP bortom den ursprungliga 
visionen. Konfliktdataprogrammet befinner sig i en fruktbar korsning mellan 
många faktorer som tillsammans bidragit till att skapa en unik resurs. Det är 
nu viktigt att det ges rika möjligheter till fortsatt utveckling.
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Rysslandsstudier i Uppsala 
– kontinuitet och förändring
Claes Levinsson

Detta att studera främmande länder och dess politiska system har gamla aka-
demiska traditioner. Det gäller också vid Uppsala universitet där studiet av 
Ryssland och dess grannländer har långa anor. Så länge som universitetet har 
funnits har intresset för främmande länder med dess samhällssystem och kul-
turella särdrag varit stort. Ofta har dessa områdesstudier varit betingade av 
ekonomiska och kommersiella förväntningar eller av säkerhetspolitiska nöd-
vändigheter och har sedan gamla tider präglats av sparsamma informationsflö-
den, bristfälliga källmaterial och språkförbistring.

Redan för 125 år sedan uppmärksammade Uppsala universitet och stats-
makterna ett behov av att fördjupa kunskaperna om vår granne i öster. Pu-
blicisten och den liberale politikern Sven Adolf Hedin (1834–1905) skrev på 
1880-talet en motion till riksdagen där han beskrev det ”besynnerliga miss-
förhållandet, att man hos oss, till följd af en allmän okunnighet i det ryska 
språket, är nästan uteslutande hänvisad att hemta kännedom om vår mäktige 
östre granne ur de mer eller mindre grumlade andra hands källorna”. För att 
råda bot på okunskapen äskade Hedin medel för inrättandet av ett fast do-
centstipendium i slaviska språk vid Uppsala universitet. Ryssland ansågs vik-
tigt inte minst utifrån säkerhetspolitiska utgångspunkter och han varnade för 
Sveriges militära efterblivenhet och de risker som grannskapet med Ryssland 
och Tyskland innebar för landet. I Ryssland, menade han, pågick ”en våldsam 
jäsningsprocess” och det var därför av vikt att nogsamt följa de sociala skift-
ningarna i landet såväl som den inrikespolitiska utvecklingen. Också ur ett 
ekonomiskt hänseende var Ryssland viktigt att studera där han pekade på Sve-
riges stora handelsobalans med Ryssland. Hedins motion till riksdagen bifölls 
något år senare och medel för ett fast anslag för en docentur i slaviska språket 
beviljades (Tarschys 1984).

Områdesstudier
Det var det andra världskriget och motsättningarna mellan öst och väst som 
banade väg för den stora utbredningen av områdesstudier som ett akade-
miskt ämne. Det kalla kriget medförde att man snabbt ställdes inför behovet 
att mobilisera forskning och utbildning med avseende på Sovjetunionen och 
Östeuropa. Under de två första decennierna efter kriget ställdes stora resur-
ser till universitetens förfogande i framförallt Västeuropa och i USA. Den 
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generösa anslagstilldelningen hade att göra med att regeringar och statliga 
myndigheter i väst var övertygade om att samhällsvetenskapen satt inne med 
nyckeln till att förstå den mystiska världen bakom järnridån. Vid universite-
ten inrättades särskilda lärostolsprofessurer och utbildningar i regionalkurser 
som hade målsättningen att genom studier av språk, litteratur, kultur, socio-
logi, politik och ekonomi ge en så allsidig bild som möjligt av förhållandena 
i öst. Vid sidan av samhällsvetenskapen blev därför också humaniora en för-
utsättning för analysen och förståelsen av det sovjetiska politiska livet och en 
viktig ingrediens i formeringen av områdesstudier och forskningscentra vid 
universiteten.

Genom att man uppfattade forskningen om Sovjetunionen och Östeuropa 
som ett nationellt intresse och expertis som en oumbärlig del i det kalla kriget 
framkallade detta också spänningar inom universiteten och bland forskare 
som värnade akademisk frihet. Tillsammans med pionjärerna i studiet av Sov-
jetunionen, Philip E. Mosely och Geroid T. Robinson, lyckades en senare gene-
ration forskare som bland andra Adam Ulam, Alexander Dallin, Hélène Car-
rère d’Encausse, Joseph Berliner, Leopold Haimson, Marc Raeff, Marshall D. 
Shulman, Marshall I. Goldman, Martin Malia, Merle Fainsod, Robert Daniels, 
Richard Pipes och Vera Dunham (bara för att nämna några få) att upprätthålla 
en bestämd akademisk självständighet och etablera områdesstudier som ett 
separat och distinkt ämne vid universiteten.

Den starkaste expansionen av områdesstudier skedde i USA där flera cent-
ra inrättades för forskning kring Sovjetunionen och Östeuropa, varav de kan-
ske mest framträdande vid Columbia och Harvard. I Västeuropa skedde en 
likande utveckling, särskilt i Storbritannien och Västtyskland där man etable-
rade stora och för öststatsforskningen viktiga centra i Glasgow, Birmingham, 
Köln och München. En grov uppskattning som gjordes i slutet på 1970-talet 
räknade cirka 70 forskningscentra av den här typen bara i Västtyskland och 
uppemot 200 i USA. Då räknades emellertid inte bara centra vid universite-
ten in utan också mer fristående forskningsinstitutioner och andra till staten 
knutna forskningsinrättningar.

Som en konsekvens av östblockets starka maktställning i det internationel-
la systemet var forskningen under 1950-talet i hög grad inriktad på det totali-
tära systemet och den politiska maktens repressions- och kontrollfunktioner. 
I den forskningstradition som utvecklades under den här tiden, till vilken 
de flesta forskare i väst anslöt sig, betonades det kommunistiska systemets 
särart och ojämförbarhet men också den politiska och ekonomiska likrikt-
ningen över hela östblocket. Den politiska och ideologiska överbyggnaden i 
form av marxism-leninismen, planekonomiska styrsystem, företagens redo-
visning, strafflagstiftning och lokalförvaltningens kompetens var i stort sett 
överensstämmande i samtliga länder i den sovjetiska intressesfären. Det var 
också en forskning som i hög grad hade politiska och moraliska övertoner och 
var i en del fall en utveckling av de teorier som utvecklats om totalitarismen 
i Nazityskland.
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Även om samhällssystemet i Sovjetunionen och dess satellitstater var tota-
litärt så kom den politiska och ekonomiska utvecklingen att gradvis bli allt-
mer differentierad och med allt större sprickor i fasaden. Analytiskt var det 
inte möjligt att se på området som ett monolitiskt block utan snarare, trots 
samma samhällssystem, fanns det variationer mellan staterna. Det gjorde jäm-
förelser möjliga och en del av forskningen kom att inriktas på att över tid följa 
politiska, sociala och ekonomiska förändringsprocesser och göra kvalificerade 
studier av både det som skedde i det offentliga livet och det som försiggick 
under den officiella ytan. Vad dock all forskning hade gemensamt var bristen 
på pålitlig information och de metodologiska problem detta gav upphov till. 
Det gällde framförallt de informationsbarriärer som försvårade insamlingen 
och bedömningen av primärmaterial. Forskaren var tvungen att förutsätta att 
allt som skrevs i Sovjetunionen och i Östeuropa var föremål för censur och 
politisk styrning från partiapparaten. Vanliga human- och samhällsvetenskap-
liga metoder var tvungna att kompletteras med andra sorters uppsättningar 
av verktyg. I det källkritiska arbetet hade forskaren att ta särskilda hänsyn till 
ideologiska grundvalar och de olika politiska omständigheter som materialet 
hade tillkommit under och sedan korrekt tolka innehållet med avseende på 
vilka intentioner och strävanden som egentligen låg till grund för de ofta, i 
reell mening, informationsfattiga texterna. Kvantitativa data var särskilt pro-
blematiska att analysera där nästan alla basdata var mycket bristfälliga, eller 
otillgängliga, och forskaren var tvungen att utgå från att nästan allt som publi-
cerades var felaktigt, grovt underskattat eller kraftigt överdrivet.

Seminarium vid UCRS, våren 2014. 
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Den metod som kanske närmast förknippas med den här typen av ”avkod-
ning” av publicerat material och tekniker för att analysera samhällsutveck-
lingen i det gåtfulla Sovjet var det som kom att kallas för kremlologi. Alltså 
den metod som tolkade offentliga händelser och ritualer i ljuset av en ständigt 
pågående kamp om makten i politbyrån, det vill säga i Kreml. Premisserna för 
denna metod var slutenheten och hemlighetsmakeriet i det politiska systemet 
och att forskaren var hänvisad till det censurerade offentliga materialet och till 
massmedia. Ord och bild var tvungna att tolkas utifrån vad som publicerades 
samt varför och hur det presenterades. Eventuella avvikelser från vardagliga 
och tidigare kända förhållanden kunde tolkas som dolda meddelanden och ge 
information om läget inom politbyrån och därmed till bedömningar om vil-
ken politik som Kreml kunde tänkas föra. Metoden är i dag förlöjligad och var 
även kritiserad under det kalla kriget, särskilt från de kommunistiska kretsar 
som förnekade sovjetstatens totalitära välde och att det överhuvudtaget exis-
terade en maktkamp inom partiet och politbyrån. Men även om kremlologin 
tillhörde en högst specialiserad form av metod för att analysera det politiska 
systemet i Sovjetunionen och Östeuropa, så ger den ändå en god illustration 
av de svårigheter och utmaningar som gängse samhällsvetenskaplig forskning 
hade att hantera i en tid då det politiska systemets logik var ogenomträngligt 
och verkligheten ofta fick analyseras i ett flyktigt gränsland mellan fakta och 
propaganda.

Från öststatstudier till Rysslandsstudier
I Uppsala skulle det dröja till 1970-talet innan en mer systematiserad och insti-
tutionaliserad forskning kring politik, kultur och samhällsförhållanden i län-
derna öster om Östersjön kom igång på allvar. Tidigare, under 1950- och 1960- 
talen var den så kallade öststatsforskningen fortfarande ett embryo och föga 
omfattande vare sig i Uppsala eller i Sverige. Studiet kring det östra Europa 
och Ryssland bedrevs till större delen vid de slaviska institutionerna, men då 
i huvudsak med en språklig och litterär inriktning. Forskningen kring politik 
och samhällsliv var överhuvudtaget svagt utvecklad inom slavistiken under de 
första decennierna efter kriget. I Sverige, till skillnad från USA, Västtyskland 
och Storbritannien skedde det aldrig heller några stora och riktade satsningar 
av statliga medel till universiteten för att säkerställa en akademisk expertis 
som kunde vara till nytta i det kalla krigets tjänst. Trots detta ser vi i Uppsala 
under 1960-talet i alla fall ett försök vid den slaviska institutionen att införa 
särskilda studiegångar med samhällsvetenskaplig inriktning. I enlighet med 
detta, och som en kombination av lingvistik och öststatsforskning, inrättades 
vid den språkvetenskapliga sektionen (nuvarande Språkvetenskapliga fakul-
teten) vid den humanistiska fakulteten 1967 en docentur i ämnet ”samhälls-
vetenskaplig slavistik”. En styrgrupp för öststatsforskningen, den så kallade 
”Forskningsgruppen för sovjetiska och östeuropeiska frågor”, bildades också 
vid den här tiden av lärare och forskare med intresse för Östeuropa och Sov-
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jetunionen. I styrelsen för forskningsgruppen fanns representanter från den 
slaviska institutionen, företagsekonomi, juridik, nationalekonomi och stats-
kunskap. På det institutionella planet motsvarades forskningsgruppen av Av-
delningen för öststatsforskning. 1970, mycket tack vare det arbete som t.f. 
professor Andreas Ådahl lade ned, påbörjades emellertid diskussioner om att 
bryta ut den samhällsvetenskapligt inriktade öststatsforskningen från den 
slaviska institutionen och 1972 bröt sig Avdelningen för öststatsforskning ut 
och underordnandes den samhällsvetenskapliga fakulteten. Till avdelningen 
anslöts 1973 i sin tur Enheten för öststatskunskap som var dess motsvarig-
het inom grundutbildningen, och som ursprungligen låg organisatoriskt under 
Statsvetenskapliga institutionen. Båda enheterna var under 1970-talet sam-
lokaliserade i Celsiushuset på Svartbäcksgatan. Enheten för öststatskunskap 
flyttade sedan i början av 1980-talet till St. Olofsgatan 9 och därefter vidare 
till nr 11. 1983 slogs de båda enheterna samman till Institutionen för Östeuro-
pastudier och 1988 samlokaliserades de återigen till St. Olofsgatan 18 (Små-
lands nation).

Under 1970- och 1980-talen var också det nordiska samarbetet kring öst-
statsforskningen väl utvecklat och i högsta grad livaktigt. 1975, efter ett ini-
tiativ av Andreas Ådahl, grundades Nordiska kommittén för öststatsstudier 
(Nordic Committee for Soviet and East European Studies NCSEES). I kom-
mittén ingick forskare från Sverige, Danmark, Norge, Island och Finland och 
syftet var att knyta samman forskningen i Norden kring Sovjetunionen och 
Östeuropa. Kommittén gav ut den kvartalsvisa skriftserien ”Bidrag till Öst-
statsforskningen”, som 1984 omvandlades till tidskriften Nordic Journal for 
 Soviet and East European Studies. Vid sidan av att ordna forskarsamarbeten 
och konferenser tjänade också kommittén som en informationskanal till sam-
hälle, näringsliv och massmedia.

1983, i samband med inrättandet av Institutionen för Östeuropastudier, ut-
nämndes Daniel Tarschys till professor i öststatsforskning och 1990 övergick 
professuren till Stefan Hedlund. Ytterligare två lärostolar i östeuropastudier 
inrättades 1993 efter ett beslut av dåvarande utbildningsminister Per Unckel. 
Den ena professuren med särskild inriktning på östeuropeisk rätt innehades 
av Anders Fogelklou och den andra med inriktning på historia och kultur 
innehades av Kristian Gerner. Inga av dessa två professurer har återbesatts.

1994 flyttade Institutionen för Östeuropastudier till Gamla Torget 3. I sam-
band med flytten omorganiserades grundutbildningen, och 1995 startades en 
ny ettårig påbyggnadsutbildning på avancerad nivå. Utbildningen, som var 
tvärvetenskaplig, hade till syfte att ge en fördjupad och för skilda intressen 
relevant kunskapsbas inom ämnesområdet östeuropastudier och vände sig till 
dem som utöver sin grundexamen ville ha en särskild specialisering för att 
kunna arbeta inom företag och förvaltningar eller internationella organisa-
tioner med verksamhet i Östeuropa. Utbildningen vände sig också till dem 
som hade påbörjat eller avsåg att påbörja forskarutbildning. Dess fokus på 
omvälvningarna i Östeuropa gav en solid teoretisk och empirisk grund att 
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bygga vidare på. År 2004 omvandlades påbyggnadsutbildningen till en ettårig 
breddmagisterutbildning. I konsekvens med att den politiska kartan under 
1990-talet hade ritats om bytte institutionen 2006 namn till Institutionen för 
euroasiatiska studier. Namnbytet innebar också att institutionen vidgade sin 
geografiska inriktning till att även innefatta Kina och det nordasiatiska områ-
det. På utbildningssidan startades nya kurser och samarbeten med kinesiska 
språk vid Institutionen för lingvistik och filologi, och på forskningssidan var 
avsikten att vid sidan av Ryssland bygga upp en samlad nationell samhälls-
vetenskaplig kompetens om Kina och det nordasiatiska området och bland 
annat utveckla jämförande forskning mellan Kina och Ryssland. 2007, i sam-
band med Bolognaprocessen, startade Institutionen för euroasiatiska studier 
en tvåårig masterutbildning tillsammans med institutionerna för freds- och 
konfliktforskning och statsvetenskap.

Som en konsekvens av femdagarskriget mellan Georgien och Ryssland i 
augusti 2008 beslöt regeringen att anslå särskilda medel för studiet av Ryss-
land och de postsovjetiska staterna. Den dåvarande högskole- och forsknings-
ministern Lars Leijonborg menade att det saknades en samlad kunskap om 
Ryssland och att det fanns ett behov av att veta och förstå vad som händer i 
vårt östra grannland, i synnerhet efter att den optimism som tidigare rådde 
hade brutits och efter att ett alltmer auktoritärt Ryssland hade vuxit fram 
som hade återgått till stormaktsretorik. Ett särskilt anslag för att inrätta ett 
svenskt Rysslandscentrum ansågs därför vara nödvändigt för att förstå den 
ryska mentaliteten och de olika ekonomiska, politiska, kulturella, sociologiska 
och religiösa processer som pågår i Ryssland. I den forskningspolitiska propo-
sitionen ”Ett lyft för forskning och innovation” från samma år gjordes därför en 
särskild satsning på en fördjupad forskningsbaserad kunskap om utvecklingen 
i Ryssland och dess grannländer (Prop. 2008/09:50). I propositionen pekade 
man särskilt på ekonomi och säkerhetspolitik som prioriterade områden där 
man ansåg att kunskapsluckan var särskilt stor (Leijonborg 2008).

Medel för denna särskilda forskningssatsning utlystes av Vetenskapsrådet 
i nationell konkurrens i januari 2009 och Uppsala universitet var en av de 
sökande. I det utlåtande som expertgruppen lämnade i juni 2009 föreslogs 
universitetet att få anslag för forskning om Ryssland och dess närområde uti-
från ett brett mångvetenskapligt perspektiv, och i budgetpropositionen för 
2010 anslogs 42 miljoner för att under en femårsperiod bygga upp ett Ryss-
landscentrum vid Uppsala universitet. Om satsningen anses vara lyckosam 
skall medlen permanentas vid universitetet. Samma år inrättades Centrum 
för Rysslandsstudier (UCRS). Vid centret sker mångvetenskaplig forskning 
om Ryssland och de postsovjetiska statsbildningarna. Ett fyrtiotal forskare 
bildar en både vidsträckt och unik akademisk kompetens som sträcker sig 
över hela det humanistiska och samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet. 
Forskarna, som är rekryterade både nationellt och internationellt, bildar där-
med en kritisk massa för nyskapande och kreativ forskning och enheten är 
med sin mångvetenskapliga profil den enda av sitt slag i Sverige. Centrum för 
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Rysslandsstudier bildar därmed ett nationellt kunskapscentrum för studier av 
såväl aktuella utvecklingstrender som historiska och kulturella perspektiv på 
Ryssland och på det postsovjetiska området.

När Uppsala fick det särskilda anslaget för att inrätta ett centrum för Ryss-
landsstudier beslöt fakulteten att lägga ned Institutionen för Euroasiatiska 
studier och låta dess forskare och infrastruktur bilda grunden för den nya 
centrumbildningen. Fakulteten beslöt även att ingen administration av utbild-
ning skall ske vid centret och grundutbildningen fördes över till Institutionen 
för freds- och konfliktforskning, och efter en övergångsperiod till dess att 
studenterna hade fasats ut, lades utbildningen ned. Beslutet innebar att Sam-
hällsvetenskapliga fakulteten för första gången sedan nästan femtio år inte 
längre har ett samlat program med särskilt designade kurser och utbildning 
med avseende på Ryssland och det postsovjetiska området.

Från det att centret inrättades 2010 har verksamheten vuxit snabbt och sys-
selsätter i dag ett fyrtiotal forskare. Forskningen vid Centrum för Rysslands-
studier är för närvarande organiserad utifrån tre olika tematiska områden 
under ledning av varsin forskningsledare. I temat Stat och marknad studeras 

Sedan 1994 är verksamheten vid nuvarande Centrum för Rysslandsstudier inrymt i 
Gamla Torget 3, med närhet till Statsvetenskapliga institutionen och Institutionen för 
freds- och konfliktforskning. 
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centrala frågeställningar som rör den ekonomiska utvecklingen, legala refor-
mer och marknadsrelationer i Ryssland. Kopplat till detta är också sådant som 
rör den makroekonomiska utvecklingen och frågor kring den ryska energisek-
torn med sin gas och olja. Av lika stort intresse är den ekonomiska utveck-
lingen på lokal nivå där små och medelstora företag verkar och där de enskilda 
hushållens ekonomi många gånger avgörs. Hur har myndigheter, byråkrater 
och företagare anpassat sig till den förändrade lagstiftningen? På vilka sätt har 
tidigare statligt ägda företag klarat övergången till ett annat system, och hur 
ser enskilda hushållsekonomiska överlevnadsstrategier ut?

En djupare analys och förståelse av samhällsutvecklingen i Ryssland hänger 
också samman med de processer som är kännetecknande för den nya politiska, 
sociala och kulturella identiteten. I temat Identitetsformation studeras identi-
tetsmarkörer som etnicitet, genus, makt, religion och språk och här fokuseras 
analysen på olika uppfattningar om Rysslands identitet, skilda tolkningar av 
centrum och periferi liksom olika ideologiska visioner om landets roll i den 
nya geopolitiska situationen. Av särskilt intresse inom detta forskningsområde 
är frågan om karaktären hos diskursen om mänskliga rättigheter i Ryssland 
men också den post-imperiala identiteten och nostalgin efter Sovjetunionen. 
De centrala frågeställningarna handlar om vilka aktörer som formar Rysslands 
självförståelse? Vilka identitetsskapande mekanismer är viktiga? Vilka olika 
identiteter konkurrerar om den politiska och den kulturella arenan, och vil-
ken roll spelar Europa i de identitetsprocesser som pågår i Ryssland?

För att förstå den postsovjetiska utvecklingen efter 1991 och för att analy-
tiskt studera processer av statsbyggnad, säkerhetspolitik och minoritetsfrågor 
är de områden som gränsar till Ryssland och som en gång var en del av Sov-
jetunionen av centralt intresse. Geografiskt täcker detta område in de baltiska 
staterna, Ukraina, Georgien, Moldavien, Kirgizistan, Azerbajdzjan, Arme-
nien, Kazakstan, Turkmenistan, Tadzjikistan, Uzbekistan och Vitryssland. I 
det tematiska området Rysslands grannländer studeras den postsovjetiska ut-
vecklingen med utgångspunkt i de sociala, politiska och ekonomiska omvand-
lingsprocesser som har präglat dessa länder. De centrala problem som analy-
seras rör frågor av internationellt och regionalt samarbete, EU:s och NATO:s 
östutvidgningar, energipolitik, och etniska konflikter men också typ av poli-
tisk regim och demokratisering. Av lika stor vikt är språkfrågor, språkpolitik, 
minoritetspolitik och diasporafrågor samt frågor som rör gränsöverskridande 
minoriteter, historiskt minne, och etnicitet utifrån ett historiskt, kulturellt, 
politiskt och socialt perspektiv.

Det geografiska området
När man talar om Rysslandsstudier är den geografiska indelningen av området 
inte given eftersom forskningen spänner över ett långt större område än själva 
Ryssland. I kraft av sin status som regional stormakt, med sin långa historia 
och sitt rika kulturarv är Ryssland en självklar utgångspunkt också för studier 
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av det område som en gång utgjorde hela det stora Sovjetunionen. Många av 
de länder som studeras vid Centrum för Rysslandsstudier är i dag antingen 
medlemmar i EU eller ligger i regioner som i kraft av sin storlek och betydelse 
bildar egna geografiska områden. Men det som är gemensamt för alla de olika 
länder och regioner som studeras är att de kan beskrivas som postsovjetiska 
stater. Det vill säga stater som tidigare var en del av Sovjetunionen och som 
antingen uppstod eller återupprättades som en konsekvens av dess upplös-
ning. Ryssland är i det här avseendet forskningens själva gravitationspunkt 
då mycket av den politiska och ekonomiska samhällsutvecklingen efter 1991 
har, och i en del fall fortsätter att, definieras av dess grannskap till sin mäktiga 
granne.

Men historiskt har definitionen och avgränsningen av området varit allt 
annat än enkel. Länge talade man om Östeuropa eller Öststaterna som ett 
samlingsnamn för de kommunistiska länderna bakom järnridån. I en strikt 
geografisk mening är Östeuropa den östra delen av den europeiska kontinen-
ten, men definitionen av Östeuropa har ofta haft olika och varierande geo-
politiska, geografiska, kulturella och socioekonomiska betydelser, vilket gör 
begreppet helt beroende av vilket sammanhang det har använts i. På samma 
sätt som betydelsen av begreppet det postsovjetiska området är också Öst-
europa en i allra högsta grad politisk, social och kulturell konstruktion. Det 
är här ingen överdrift att påstå att det finns nästan lika många definitioner av 
östliga Europa som det finns forskare i regionen. Under mellankrigstiden och 
under det kalla kriget bildade Östeuropa och Sovjetunionen den geografiska 
indelningen av området. Med Östeuropa menade man då den region i Europa 
som hade ett socialistiskt samhällssystem, det vill säga en kombination av 
planekonomi och ett kommunistparti vid makten. Under mellankrigstiden 
avsåg man med Östeuropa vanligen bara den del av Sovjetunionen som låg 
inom Europa medan dess västra grannländer betecknades som ”Centraleu-
ropa”, eller ”Mitteleuropa” på tyska. Långt tidigare räknades hela den del av 
Europa som kontrollerades av Tsarryssland som Östeuropa. Här räknades då 
Finland och Polen in medan Tjeckoslovakien hamnade i Centraleuropa. Un-
der det kalla kriget kom också andra benämningar i främst tyskt språkbruk 
att användas för området, som till exempel ”Ostmitteleuropa” som räknade 
in Polen, Tjeckoslovakien och de baltiska länderna i beteckningen, men också 
beteckningen ”Südosteuropa” förekom och avsåg då Balkanländerna, Ungern 
och ibland också Tjeckoslovakien. I den anglosaxiska världen kom området 
att betecknas ”East Central Europe” eller ”Central East Europe”. Denna flora 
av definitioner orsakade ofta en begreppsförvirring inte minst när man för-
sökte översätta dem till svenskt språkbruk. I Sverige kom man därför upp 
med en språklig innovation som kom att kallas för ”Öststaterna”, men även 
denna beteckning var inte helt och hållet stringent. Inom forskningen av in-
ternationell politik och säkerhetspolitik använde man däremot beteckningen 
”Warszawapaktstaterna” som då exkluderade Jugoslavien och Albanien men 
räknade in Sovjetunionen. Inom kyrkostudier kom Östeuropa att beteckna 
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den ortodoxa kyrkans utbredning i Europa och då ingick Ryssland, Vitryss-
land, Ukraina, Moldavien, Rumänien, Bulgarien, Georgien, Grekland, Make-
donien, Serbien och Montenegro.

I takt med att det socialistiska samhällssystemet blev mer diversifierat kom 
också dessa geografiska definitioner att bli alltmer svåra att upprätthålla, och 
efter kommunismens fall och Sovjetunionens kollaps blev det problematiskt 
att använda ett samlingsbegrepp för de länder som hade lämnat det socialis-
tiska samhällssystemen. Då började också beteckningen Centraleuropa och 
Balkan att åter användas om flera av de länder som under efterkrigstiden räk-
nats som Östeuropa.

Även om Östeuropa och Centraleuropa fortfarande används som samlings-
beteckningar för det postsovjetiska området, har begreppen under de senaste 
decennierna alltmer försvunnit ur det akademiska språkbruket och ersatts av 
begreppsförklaringar som är mer en bestämning av det geografiska området, 
snarare än en beskrivning av en ideologiskt betingad politisk och ekonomisk 
sammanhängande realitet. I dag kvarstår definitionen av Östeuropa endast 
som en främst historisk, kulturell och social konstruktion med det huvudsak-
liga kännetecknet att det en gång har tillhört det block av stater med ett so-
cialistiskt samhällssystem eller som en del i den europeiska ortodoxa världen 
alternativt den turk-islamska kulturkretsen i Kaukasus. Svenska utrikesdepar-
tementet betraktar numera Östeuropa som ett samlingsbegrepp på länderna 
Ryssland, Vitryssland, Ukraina, Moldavien, Armenien, Azerbajdzjan och Ge-
orgien. Under 1990-talet kom man även att börja tala om de postsovjetiska 
staterna som det euroasiatiska området, och då för att särskilt benämna de 
samarbeten och ömsesidiga beroenden som finns i området främst med avse-
ende på Ryssland, de centralasiatiska och kaukasiska republikerna. Begreppet 
Östeuropa är ett omtvistat begrepp och har i dag en negativ konnotation och 
används överhuvudtaget inte av länderna i det östra Europa.

Rysslandsstudier i dag och i framtiden
Områdesstudier är inte en vetenskaplig disciplin med en egen sorts metod 
och teori. Allt sedan områdesstudier etablerades som ett akademiskt ämne 
har det utmärkts av att det är flera vetenskapsområden i ett. Det innebär 
att forskarmiljöerna arbetar med flera metoder och teorier från humaniora 
och samhällsvetenskap som kombineras med, eller mot, varandra och som i 
bästa fall resulterar i en syntes av slutsatser och resultat som gör att analysen 
kan tränga djupare ned i empirin. Men från att ha varit ett ämne som nästan 
enbart har samlat forskare med högt specialiserade kompetenser i språk och 
realiakunskaper har områdesstudier om Ryssland och Östeuropa genomgått 
en förändring. Genom Sovjetunionens upplösning och de kommunistiska 
samhällssystemens kollaps blev tillgången på material rikare på ett sätt som 
tidigare var otänkbar. Med den nya öppenheten blev det möjligt att forska i 
arkiv, att göra intervjuer, att använda offentlig statistik, att inleda jämbördiga 
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forskarsamarbeten och att följa samhällsutvecklingen genom en mångfald av 
öppna källor och kanaler för informationsspridning. Det är ingen överdrift 
att påstå att med den stora samhällsomvandlingen som sker i slutet av 1980- 
och början av 1990-talet förvandlas Ryssland och det postsovjetiska området 
till ett verkligt samhällsvetenskapligt laboratorium. Det har gett forskningen 
unika möjligheter att pröva nya hypoteser och ställa tidigare forskning inför 
nya prövningar. Det har också fört med sig att många fler slags forskare har 
sökt sig till områdesstudier och att komplexiteten i analysen har ökat.

Även om området har förändrats kan forskningen fortfarande karaktärise-
ras som flera vetenskapsområden i ett. Traditionellt sett har områdesstudier 
beskrivits som ett tvärvetenskapligt ämne men genom de stora samhällsför-
ändringarna i slutet av 1980- och början av 1990-talet har också en förskjutning 
skett i riktning mot mångvetenskaplig forskning. Skillnaden mellan mång- och 
tvärvetenskap är principiellt viktig och skapar olika betingelser för forskning-
en. Med mångvetenskap avses den typen av forskningssamarbeten som sker 
mellan olika kunskapsområden runt ett gemensamt problemområde, men 
som förutsätter att respektive forskare inte lämnar sitt eget ämnesområde. 
Med tvärvetenskap menas vanligtvis en miljö där forskarna rör sig i gränsom-
rådena mellan olika discipliner och gemensamt skapar ett nytt ämnesområde. 
Ambitionen med tvärvetenskapen är då att integrera olika discipliner till en 
enda och i förlängningen skapa en ny sorts disciplin – här får man dock skilja 
mellan en institutionaliserad tvärvetenskaplig forskningsmiljö och de olika 
samarbeten som sker från tid till annan mellan forskare över disciplingränser 
(jämför Högskoleverket 2007). I den mångvetenskapliga forskningsmiljön är 
det snarast det omvända förhållandet. Här syftar områdesstudierna inte till att 
skapa en ny sorts disciplinär särart utan snarare till att komplettera forskning-
en med expertis från andra ämnen, vilket i sin tur snarast stärker forskarens 
ämnestillhörighet. Det är genom problemorienterat kritiskt tänkande i en 
daglig samverkan med forskare från andra discipliner som en större förståelse 
och en djupare och mer mångfacetterad analys nås. Något förenklat kan man 
hävda att där tvärvetenskapen syftar till att skapa bredd, är mångvetenskapen 
inriktad på att skapa höjd i forskningen.

Mång- och tvärvetenskap har ofta framhållits som något önskvärt och en 
föredömlig form för forskningssamarbeten. Detta har dock visat sig vara svå-
rare att genomföra i praktiken och många projekt har stupat på svårigheten att 
överbrygga klyftorna mellan olika ämnen. Det har också från vissa håll hävdats 
att områdesstudier är en av orsakerna till vetenskapens fragmentisering och att 
det är ett hot mot en mer distinkt metodologiskt orienterad samhällsveten-
skaplig forskning. Det är en i grunden felaktig kritik och en oriktig förståelse 
av samhällsvetenskaplig forskning, och bara det faktum att samhällsvetenska-
pen redan är uppdelad i ekonomi, statsvetenskap, sociologi, statistik etcetera 
riskerar ju i sig att skapa en sorts fragmentisering. Vad samhällsvetenskaplig 
forskning behöver är fler forskare som kan överbrygga klyftor mellan ämnen 
och öppna upp snäva perspektiv och trånga infallsvinklar (Tarschys 1984).
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Internationellt har områdesstudier haft svårt att anpassa sig till en ny verk-
lighet efter Sovjetunionens upplösning. Många har försökt att upprätthålla sin 
speciella identitet av ett unikt ämne vid sidan av ämnesdisciplinerna. I dessa 
fall har man tenderat att fortsätta att betrakta området som något sui generis 
och har haft ett begränsat intresse av att koppla samman sin komptetens med 
annan vetenskaplig ämnesutveckling. Det har resulterat i kraftigt minskade 
medelstilldelningar och i en del fall nedläggningar. Där områdesstudier har 
överlevt som ett självständigt ämne har stora förändringar skett av organisa-
tion och forskning i riktning mot mångvetenskapliga forskningsenheter som 
står i samklang med den vetenskapliga utvecklingen och med övriga ämnes-
institutioner vid sina respektive universitet. På det viset har områdesstudier 
överlevt och resulterat i livaktiga och livskraftiga verksamheter. Under de se-
naste decennierna har också nya sorters centra vuxit fram som till sin upp-
byggnad liknar etablerade centra för områdesstudier, men då med forskning 
om den Europeiska unionen. Genom den här utvecklingen har områdesstu-
dier också fått en ny plats och roll att spela vid universiteten och ämnet har 
vitaliserats. Också vid Uppsala universitet har områdesstudier förändrats och 
moderniserats.

Vid Centrum för Rysslandsstudier bedrivs mångvetenskapliga områdesstu-
dier utifrån premissen att det tillför de övriga ämnesdisciplinerna vid sam-
hällsvetenskapliga fakulteten viktig kunskap och nya perspektiv. Genom att 
med skilda teoretiska och metodologiska utgångspunkter studera områdes-
specifika sociala, politiska, ekonomiska, kulturella, religiösa förhållanden i 
Ryssland och det postsovjetiska området utvecklas en specifik sorts kunskap 
och resultat som tillför vetenskapen viktiga byggstenar och viktiga bidrag till 
att utveckla ämnesdisciplinära teorier och metoder. I dag då den vetenskapliga 
utvecklingen i vissa fall går mot en allt högre grad av specialisering och med 
ett allt större fokus på kvantitativ metod och analys ägnade åt metadiskussio-
ner, är utgångspunkten för områdesstudier en helt annan. Det är en problem-
driven och verklighetsnära forskning som är fast förankrad i teori och metod 
och med en given utgångspunkt i reella problem och intellektuellt förankrade 
frågeställningar (se Shapiro 2005).

Rysslandsstudier har varit ett etablerat ämne vid samhällsvetenskapliga fa-
kulteten i över fyrtio år. Under den här tiden har ämnet genomgått omvälvan-
de förändringar och stora organisatoriska förvandlingar. I dag är forskningen 
om Ryssland och det postsovjetiska området emellertid mer vital än någon-
sin och Centrum för Rysslandsstudier kommer även i framtiden att spela en 
viktig roll för gränsöverskridande forskning både inom fakulteten och över 
vetenskapsområdet.
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Kostvetenskapens utveckling 
– mat och ätande som substans och symbol
Christina Fjellström

När mat får ett eget tema i ett humorprogram på TV (SVT Svensk humor, 19 
okt 2013) förstår vi att mat och ätande är djupt inbäddat i vår kultur och speg-
lar den samtid vi lever i. Mat är ett av de främsta, för att inte säga det främ-
sta kulturella uttrycket i dagens samhälle. Överallt konfronteras vi med mat. 
Recept, matlagning, uppfattningen av vad som är hälsosam mat och den rätta 
dieten dyker upp när vi tittar på TV, befinner oss i mataffären likaväl som 
på biblioteket, läser ett motormagasin eller en damtidning, surfar på nätet, 
besöker Facebook eller Instagram, läser dagspress och aftontidningar, deckare 
eller skönlitteratur. Maten omger oss som aldrig förr, ständigt närvarande i 
våra dagliga liv både som en glädje men lika ofta som ett orosmoment. Alla 
människor äter något men de äter inte allt som finns tillgängligt, som den fran-
ske sociologen Claude Fischler så klokt påpekat. Emedan alla äter har många 
människor också, och särskilt i dag, en bestämd uppfattning om vad som är 
bra eller dålig, näringsriktig eller näringsfattig, respektive hälsosam eller ohäl-
sosam mat. Det kan därför vara en utmaning att vara mat- och måltidsforskare 
och lärare inom detta komplexa kunskapsområde, vilket kommer att beröras 
i denna framställning. Utbildningen och forskningen inom ämnet kostveten-
skap är breda, tvärvetenskapliga och inte alltid lätta att samla under en hatt.

Kostvetenskap som ämnesdisciplin
Det finns många olika ämnesdiscipliner som i början av 2000-talet forskar om 
mat och måltider, eller där mat utgör instrumentet för att belysa olika sam-
hällsfenomen. Så sker exempelvis inom ekonomisk historia, etnologi, psyko-
logi, medicin, omvårdnadsvetenskap, pedagogik, nationalekonomi, journalis-
tik, statsvetenskap, företagsekonomi, arkeologi och historia. Det finns dock få 
ämnen som i sin grundutbildning har mat och måltider som huvudämne, det 
vill säga utbildar om människors kosthåll ur ett brett perspektiv. Institutionen 
för kostvetenskap (tidigare Institutionen för hushållsvetenskap) vid Uppsala 
universitet är en av en handfull institutioner i landet där näring, mat och mål-
tider är huvudämnet och kännetecknas av en lång utbildningstradition (2015 
firar vi 120 år) men en kort forskningstradition (forskarutbildningen startade 
1991). Vår speciella historia utmärks av att ha gått från att vara en fackskola 
med karaktären av högre kvinnoutbildningen till att inlemmas i ett traditions-
tyngt universitet. Majoriteten av lärare och studenter är fortfarande kvinnor 
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vilket tillsammans med vår historia präglat verksamheten. Att ”mat är mer än 
näring” är allmänt känt och speglar även den utveckling och förskjutning inne-
börden av mat haft i undervisningen och forskningen i ämnet kostvetenskap, 
vilket jag kommer att belysa längre fram.

Tvärvetenskap – att förhålla sig till bredden 
snarare än djupet
En väsentlig del i reflektionen över kostvetenskap som ämnesdisciplin är dess 
inneboende tvärvetenskapliga utformning, representation och presentation. 
Kostvetenskapen som ämnesdisciplin rör sig mellan en essentialistisk syn på 
mat, där livsmedlens attribut och inneboende egenskaper är mätbara faktorer 
som enligt lagar utformade mot bakgrund av vetenskaplig evidens rekom-
menderas till människan för optimal hälsa, en mer konstruktivistisk syn, där 
mat ges mening i det sociala samspelet och gestaltats i vardagens kultur som 
exempelvis måltiden. Detta innebär mer konkret att lära sig om mat i ett 
kemiskt, fysikaliskt och biokemiskt perspektiv. Vidare krävs att studera nä-
ringslära, och att studera sambandet mellan biokemi/näringslära och medicin. 
Dessa samband fordrar dessutom en insikt i fysiologi. Därtill ska matens till-
lämpning förstås i den praktiska matlagningen – vad händer när livsmedlet 
tillagas, ur näringssynpunkt men även ur livsmedelsteknologisk och sensorisk 
synvinkel? Den sensoriska smaken kan mätas, under det att den kulturella 
smaken enbart kan tolkas och vidare förstås och förklaras ur ett humanistiskt-
samhällsvetenskapligt perspektiv. Kostvetenskap innefattar sålunda en gene-
rell kunskapsbas som härstammar från fyra vetenskapliga fakulteter och ett 
tiotal ämnesdiscipliner.

Detta oerhört vida tankepanorama gör ämnet problematiskt på många sätt. 
Vem kan lära sig allt detta på djupet? Svaret är givetvis ingen vilket innebär 
att ämnet kräver många olika ”experter” både inom och utanför en kostveten-
skaplig institutions verksamhet. Var finns ämnesdisciplinens kärna? Svaret på 
den frågan är att kärnan konstrueras utifrån ”kostvetarens” (i detta samman-
hang den som forskar inom ämnet kostvetenskap) eget expertområde som 
kan ha sin bas inom andra ämnen än just kostvetenskap, nämligen nutrition, 
biokemi, livsmedelskemi eller etnologi. Vad som är kostvetenskap beror även 
på vems historia som berättas. Med andra ord är det främst min berättelse 
och reflektion om ämnets utveckling som speglas i denna beskrivning (även 
om mina kolleger, som haft synpunkter på mitt manus, till stora delar känner 
igen sig i denna beskrivning). För att förstå vilken penna som tecknat histo-
rien kan informeras att undertecknad först tog en filosofie kandidatexamen i 
museiämnena etnologi, arkeologi och konstvetenskap, därefter motsvarande 
en fil.kand. i den första dietistutbildningen vid institutionen, disputerade i et-
nologi och är innehavare av institutionens första lärostolsprofessur i hushålls-
vetenskap, särskilt måltidsforskning. Jag, liksom ämnet, representerar sålunda 
tvärvetenskap.
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Utbildningen kontra forskningen – förändring över tid
Näringslära för högskolan är kursboken om 480 sidor och tillika kvintessen-
sen av kostvetarens kunskapsbas i grundutbildningen och har kommit ut i 
sex upplagor sedan 1982 (Näringslära för högskolan 2013). Antalet författare är 
tjugo, det vill säga så många experter behövs för att täcka grundläggande till 
avancerad nutrition i lika många kapitel. Kapitlens rubriker belyser bredden 
av kostvetarens kunskaper.1 Trots denna bredd av kunskaper i kostvetarens 
baskursbok är det endast en del av vad de läser. De som läser dietistprogram-
met läser även dietetik, medicinsk fysiologi och psykologi, under det att de 
som läser kostvetarprogrammet fördjupar sin kunskapsbas inom ämnen som 
företagsekonomi, måltidsservice och sensorisk analysteknik. Till detta kom-
mer givetvis vetenskapliga metoder. De studenter som avser att bli hem- och 
konsumentkunskapslärare studerar vid vår institution också många av de per-
spektiv på mat och måltider som tas upp inom ämnet kostvetenskap. Utöver 
detta skall mat och måltider även förstås utifrån ett ämnesdidaktiskt per-
spektiv, en kompetens som också vår institution skall tillhandahålla. Här il-
lustreras dock hur det naturvetenskapliga vetenskapsparadigmet fortfarande 
är basen i grundutbildningen i relation till det humanistiskt-samhällsveten-
skapliga. Däremot har det samhällsvetenskapliga perspektivet fått en större 
dominans inom forskningen under senare år. Det är dock inte helt enkelt när 
en forskare i vardande, som doktoranden vid Institutionen för kostvetenskap 
(IKV), inte självklart kan bygga vidare på de kunskaper och insikter hon/han 
tillägnat sig på grundutbildningen. Jag skulle vilja påstå att personen ifråga 
måste koppla in på ett helt nytt ”spår” och att hämta ikapp de samhällsve-
tenskapliga perspektiven i forskningsuppgiften för att kunna infogas i ett 
samhällsvetenskapligt sammanhang. Detta skapar givetvis en osäkerhet och 
kräver dessutom mycket tid. En positiv inverkan under senare år på denna 
process har det samhällsvetenskapliga masterprogrammet inneburit. Där får 
de samhällsvetenskapliga perspektiven införlivas och diskuteras i större ut-
sträckning än tidigare under utbildningen. Å andra sidan, de perspektiv av 
medicinsk-naturvetenskaplig art som skulle behöva fördjupas på en master-
nivå inför en forskarutbildning i kostvetenskapens kärnområden har ingen 
plats alls i samhällsvetenskapens masterprogram. Att hamna mellan stolar, 
paradigm och perspektiv belyses ännu en gång och det är diskussioner kring 
och om detta förhållande som återkommer kontinuerligt vid institutionen 

1  Kapitelrubrikerna lyder som följer: Näringslära som disciplin–Kroppen, maten och generna–
Kolhydrater– Fetter–Proteiner–Alkohol–Energi och metabolism–Vatten, vätske-, elektrolyt- 
och syra/basbalans–Mineralämnen–Vitaminer och övriga bioaktiva ämnen–Hälsopåståen den 
om ämnen i livsmedel–Livsmedelsförsörjning och livsmedelskonsumtion globalt och i Sverige 
(utveckling)–Kost och hälsa och kostrelaterade symptom och sjukdomar–Nutritionsunder-
sökningar–Kostsociologi–Kostvarianter och modedieter–Nutrition under livscykeln–Idrotts-
nutrition–Näringsrekommendationer–Rekommendationer och information om kost. 
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och framförallt i relation till kostvetenskap som ämnesdisciplin. Trots, eller 
kanske beroende av, detta är de vetenskapliga bidragen många och värdefulla.

Betydelsefulla vetenskapliga bidrag
Under samma period som ämnesdisciplinen och forskningsämnet kostve-
tenskap (tidigare hushållsvetenskap) existerat har samhället förändrats och 
en mycket påtaglig förändring är matens roll och betydelse i samhället. Vårt 
bidrag inom forskningen under denna period är nedslag i outforskade områ-
den vid den tiden studierna gjordes representerande mat både som substans 
och symbol (se DiVA)2. Den första perioden, det vill säga under 1990-talet, 
visade vår forskning effekten av produktionsförhållanden, livsmedelskvalitet 
och tillagningstekniker av mat på sensoriska upplevelser, det vill säga smak, 
textur, lukt med mera, vilket innebär att institutionen tidigt var engagerad i 
projekt som berörde miljöaspekter och ett hållbart samhälle, inte minst inom 
projektet Mat 21. Smaken och ätkvaliteten på maten kan emellertid upple-
vas subjektivt vilket inte minst lyftes fram i de kommande projekten om 
äldre människors erfarenheter och värderingar kring mat och måltider. Med 
projekt, dels över fakultetsgränser vid Uppsala universitet, dels genom ett 
par EU-projekt samt med flera avhandlingar har vår måltidsforskning (som vi 
kategoriserar den emellanåt) bidragit till att framhäva, vid sidan av de närings-
mässiga aspekterna, de kulturella och sociala aspekterna och deras mycket 
väsentliga betydelse för äldre människors mat och måltider i det dagliga livet. 
Vi har medverkat i flera projekt tillsammans med kolleger inom och utanför 
landet där hälsoeffekter kunnat kopplas till människors kostvanor och projekt 
där utvecklandet av olika metoder för att kunna mäta dylika effekter varit i 
fokus. Hur forskningsfokus förändrats belyses mer i det följande, men för att 
förstå sammanhanget av kostvetenskap som ämne kan det vara av värde att 
förstå kostvetenskapens rum.

Kostvetenskap som ”place” och ”space”
Att se rummet som konstruerande av produktion, kön, mening med mera 
är vida utnyttjat av forskare inom en mängd discipliner (Lefebvre 1974/1991, 
Massey 1984, Forsberg 2009, Bleakley 2013) och har även inspirerat den kost-
vetenskapliga forskningen (Höijer, Fjellström, Hjälmeskog 2013), och skulle 
även kunna diskuteras, utan att göra anspråk på en djupare vetenskaplig ana-
lys, i relation till ämnet som sådant. Kostvetenskapens rum, det fysiska och 
sociala, har förändrats under de senaste årtiondena. Man skulle kunna speku-

2  DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet är ett publiceringssystem för forskningspublika-
tioner och studentuppsatser och ett digitalt arkiv för långsiktig bevaring av publikationer. 
 DiVA-portalen (http://www.diva-portal.org) är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv 
för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 34 lärosäten och myndig-
heter.
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lera om vilken omfattning det har påverkat och förändrat ämnet. Namnby-
tena av institutionen har varit flera under åren och speglar hur institutionen 
sökt anpassa och inrätta sig i det svenska utbildningsrummet. När fackskolan 
för huslig ekonomi blev förstatligad 1961 togs namnet ”Seminariet för hus-
lig utbildning” men 1977 när alla ämnen inom lärarutbildningarna blev uni-
versitetsämnen skedde åter ett namnbyte, denna gång till ”Institutionen för 
barnavårdslärare, ekonomiföreståndare, hushålls- och textillärare (BEHT)” 
(Nordin 1987). Ett drygt årtionde senare hade ytterligare förändringar skett 
inom institutionens verksamhet varför Institutionen för hushållsvetenskap 
diskuterades fram som ett lämpligt namn. I backspegeln kan jag reflektera 
över om detta var ett heltäckande begrepp för den undervisning och forsk-
ning som pågick vid institutionen. Hushållsvetenskap var också det namn in-
stitutionens första lärostolsprofessur gavs. Detta innebar, med min bakgrund 
som beskrivits ovan och mitt ämnesansvar, att forskningen kom att bli mer 
uttalat samhällsvetenskaplig. Med tiden ansågs dock hushållsvetenskap inte 
tillräckligt ”tungt” som vetenskaplig benämning på vårt ämne. Studentröster 
tillsammans med lärarröster drev frågan att ändra namnet till Institutionen 
för kostvetenskap vilket gjordes 2008 och det var under denna period som 
även den textila delen i institutionens verksamhet flyttades till den historisk-
filosofiska fakulteten.

Även systerinstitutionerna i Umeå och Göteborg har kostvetenskap i sina 
institutionsnamn vilket gör att konstruktionen av detta ämnes vetenskapliga 
rum har strävat efter att associeras med kost snarare än hushåll eller mat. 
Journalisten Lotta Lundgren tycker sig se Sverige som en ”kostnation” där 
ätandet handlar om att vara frisk i framtiden snarare än att äta mat och upp-
leva gemenskap. Jag har svårt att hålla med om detta resonemang. De flesta 
studier talar om att mat och gemenskap är mycket väsentliga även för svenska 
medborgare. Däremot ser även jag en association mellan begreppet kost och 
hälsa. Jag vill påstå att begreppet kost framförallt representeras av utbild-
ningen inom vår institution där kunskapen om maten i stort måste ses genom 
kostvetenskapliga ögon för att förstå vad som händer i livsmedlet och vad som 
händer i kroppen när vi äter mat, det vill säga vilka fysiologiska och medicin-
ska effekter detta har på hälsan. Däremot representeras i vår forskning det 
dagliga och vardagliga ätandet vilket knyter oss till samhällsvetenskaperna 
snarare än till den medicinska vetenskapen. Detta kan dock utgöra en svår-
hanterlig situation vilket vi återkommer till.

Under hundra år pågick institutionens verksamhet i samma byggnad på 
Trädgårdsgatan, ett hus och en verksamhet som länge förknippades med 
fackskola, flickskola men även hög status. Det var eftertraktat att utbilda sig 
till barnavårdslärare, ekonomiföreståndare, hushållslärare eller textillärare i 
dessa lokaler. Så småningom fick huset en annan betydelse. Det synes som 
det fysiska rummet på Trädgårdsgatan kopplades ihop med matlagning och 
praktiska handlingar snarare än teoretiska och intellektuella förehavanden. 
Kulturforskaren och historikern Belasco (2008) skriver om hur en tidigare syn 
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och uppdelning i den privata kvinnliga sfären av konsumtion och den manliga 
av produktion har inverkat på forskning och synen på mat och måltider vil-
ket inneburit att ämnesdisciplinerna kopplade till hemmet och hushållet har 
varit mindre värderade; ”particularly dietetics, home economics, social work 
and nutrition education” […] conversely, the male-dominated realms of indu-
strial agricultural, food technology, mass retailing, and corporate management 
have generally received more public respect and academic prestige” (Belasco 
2008: 3). Det är dock väsentligt att påpeka att de teoretiska inslagen i utbild-
ningarna som rymdes inom denna fackskola och sedermera universitetsinsti-
tution har tidigt i dess historia varit betydande. Ida Norrby som institutionens 
första föreståndare blev tidigt hedersdoktor vid den medicinska fakulteten. 
De kvinnliga lärarna var under 1900-talets första hälft starkt engagerade i 
samhällsutvecklingens inverkan på matens betydelse för hälsan och bevakade 

I mer än 100 år var den verksamhet som utvecklades till dagens Institution för kost-
vetenskap belägen i hörnet av Trädgårdsgatan och Slottsgränd under benämningar som 
Fackskolan för huslig ekonomi, Seminariet för huslig utbildning och sedermera Institu-
tionen för hushållsvetenskap. 
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att de senaste forskningsrönen avspeglades i undervisningen och de publika-
tioner som producerades vid institutionen. Lokaliseringen av kostvetenskapen 
till den röda tegelbyggnaden ”Wallenberglaboratoriet” på Dag Hammarskjölds 
väg tillsammans med Institutionen för näringslära under 1980-talet innebar 
att en annan aura av vetenskaplighet tillfördes institutionen. Byggnaden låg 
nära Akademiska sjukhuset vilket sågs som positivt med tanke på det alltmer 
utvecklade samarbetet med den medicinska fakulteten i och med den under 
slutet av 1970-talet nystartade dietistutbildningen. Däremot låg den adminis-
trativa och textila delen av institutionen kvar på Trädgårdsgatan. Drygt tjugo 
år senare var brytningen med den textila delen av verksamheten ett faktum 
och Institutionen för kostvetenskap flyttade 2008 in i BMC och därmed var 
övergången från kvinnlig fackskola till en vetenskaplig institution på ett cam-
pusområde med medicinska förtecken fullbordad. När man läser Abrahams-
sons och Nordins historiebeskrivning av institutionens utveckling 1895–1985 
finner man att det var just detta som var målet – att bli en högskola med 
utbildning och forskning på vetenskaplig grund. För verksamheten som för-
knippats med mat och kost har alltid hälsa och medicinsk kunskap stått i för-
grunden. Det finns dock ett problem i denna rumsliga resa och det är tillhörig-
heten till samhällsvetenskapliga fakulteten. Före flytten till BMC diskuterades 
att förlägga kostvetenskapen i Blåsenhus, ett annat campusområde men med 
samhällsvetenskapliga förtecken. Frågan är vad som hänt med institutionens 
forskning och ämnesidentitet om vi bott vägg i vägg med samhällsvetare och 
humanister? Min uppfattning är att vår forskning hade kunnat utvecklas inom 
detta rum till att innefatta ett samhällsvetenskapligt forskningsdjup på ett 
mer gynnsamt sätt än där vi befinner oss nu. Däremot hade studenternas käns-
la av ämnesidentitet eventuellt varit mer problematisk, men det är inte säkert. 
Man kan fundera på om kostvetenskapen sökt sig mot rumsliga konstellatio-
ner där naturvetenskapen och särskilt den medicinska bidragit till omedvetna 
och medvetna associationer och försök till statushöjning?

Inom kostvetenskapens rum bär vi på ett epistemologiskt och ontologiskt 
arv där det funnits en kunskap och en sanning om vad som är den ”rätta 
kosten” och den hälsosamma maten. Detta har också kommit att förändras 
över tid och särskilt under senare decennier beroende dels på den medicinska 
vetenskapens nya rön dels på folkliga rörelser och sökandet efter alternativa 
kostideologier. Den evidensbaserade vetenskapliga ideologin ställs således mot 
existentiella frågor om vad som är meningen med hälsan men även mot sam-
hälleliga normer om utsidans betydelse (läs vikt och att vara smal) där per-
sonliga erfarenheter i det dagliga ätandet synes för många spela större roll än 
de etablerade experternas råd och rekommendationer om hälsosam mat ur ett 
helhetsperspektiv. I sin diskussion om vad som är ”Good Nutrition” påpekade 
den australiensiska nutritionisten Patricia Crotty redan för tjugo år sedan att 
gapet ökar mellan generella kostrekommendationer baserade på vetenskapliga 
rön och den verklighet som utgörs av människors dagliga liv. Hon argumen-
terade för att ”nutritionsutbildning” som en kulturell aktivitet snarare än en 
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social kontroll. Jag håller med henne. Därför blir mat som substans och symbol 
väsentligt att eftersträva i förståelsen av mat, måltider, nutrition och hälsa i 
vårt nutida samhälle. Detta är väsentligt även för den kliniska dietisten som 
skall stödja patienter vid svåra sjukdomstillstånd, snarare än guida till opti-
mal hälsa, vilket innebär att alternativ till ”vanlig kost” behövs som en del i 
behandlingen. Då behövs förståelse inte bara för matens medicinska effekter 
utan även för hur denna kost på bästa sätt kan integreras i patientens dagliga 
liv.

Mat som substans och mat som symbol –  
forskningsförskjutning inom kostvetenskapen
Kostvetenskap är, som vi konstaterat tidigare, ett ungt forskningsämne som 
funnits endast några decennier. Det är även ett litet ämne sett till antalet lä-
rare, doktorander och studenter. Det finns representerat vid tre institutioner 
i Sverige vars placering inom universitetet skiljer sig något; i Uppsala kom 
ämnet att inordnas i den samhällsvetenskapliga fakulteten 1994, vid Umeå 
universitet skedde detta ett år senare. Ämnet i Göteborg har alltid legat under 
den utbildningsvetenskapliga fakulteten, dock inte dietistutbildningen som 
2008 inordnades i den medicinska fakulteten. I Göteborg och Uppsala be-
nämndes ämnet hushållsvetenskap under drygt tio år innan det ändrade namn 
till kostvetenskap, i Umeå har ämnet benämnts kostvetenskap från första bör-
jan. Kostvetenskapens historia och utveckling kan man ta del av på institu-
tionernas respektive hemsidor och utifrån avhandlingar och övrig forskning 
som där finns redovisad. Med tanke på hur tvärvetenskapligt ämnet är blir 
avhandlingarna, snarare än de seniora forskarnas egen forskning, en spegel av 
kostvetenskap som ämnesdisciplin och hur ämnet utvecklats och förändrats. 
Den kostvetenskapliga forskningens kärna skiljer sig något åt mellan institu-
tionerna vilket jag tolkar bero på utvecklingen, de lärare som ingått i respek-
tive kollegium, liksom samarbeten med andra fakulteter och ämnen. Trots att 
mat och hälsa alltid funnits vid respektive institution som ett övergripande 
raster och utan att göra anspråk på en grundligt genomförd analys av forsk-
ningsprofilerna vid de tre institutionerna tycker jag mig se att pedagogiska 
frågeställningar kopplade till mat och måltider liksom aspekter på resurshus-
hållning framförallt belysts inom kostvetenskapen i Göteborg, de medicinska 
frågeställningarna och kostundersökningsmetoderna utmärkt ämnet i Umeå 
under det att sensoriken och den offentliga måltiden kännetecknat ämnet i 
Uppsala. Därmed inte sagt att inslag av alla dessa områden inte finns belysta 
inom de tre institutionernas forskning i mer eller mindre grad liksom att dessa 
profiler håller på att förändras och utvecklas. En observation som dock slår 
mig vid en blick på de avhandlingar som framlagts i ämnet kostvetenskap är 
förskjutningen av mat som forskningsfråga. Från att ha fokuserat på mat som 
substans under 1990-talet har intresset för att studera mat som symbol vunnit 
mark, inom IKV liksom vid övriga institutioner.
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Mat som substans – avhandlingar vid IKV
Institutionen för kostvetenskap hade under ett par år, innan den inordnades 
i Samhällsvetenskapliga fakulteten, ett nära samröre med biologer och livs-
medelsforskare både vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversi-
tet (SLU) vilket avspeglas i institutionens första avhandlingar. I dessa studier 
behandlade de övergripande forskningsfrågorna livsmedelskvalitetens bety-
delse för de sensoriska kvaliteterna, man skulle kunna uttrycka det som: hur 
inverkar odlingsförhållanden och produktionsförhållanden på konsumtions-
upplevelsen av ett livsmedel? Livsmedlet ifråga var i Johanssons (1992) stu-
die regnbågslax och bl.a. bedömdes att en optimal tillagningstemperatur för 
regnbågslax var 55°C. Marklinders (1996) undersökning av fermenterat havre 
och korn för smakligare utveckling av produkter fann att valet av Lactobacil-
lus spp., tillsatser och råmaterialets beskaffenhet påverkade egenskaper hos 
dessa livsmedel. Wendins (1996) licentiatavhandling studerade fettemulsio-
ner och konsistensgivare och dess effekter på sensoriska kvaliteter som arom, 
smak och konsistens. Haglunds (1998) avhandling behandlade konventionellt 
respektive ekologiskt odlade morötter, tomater, och vete där konventionellt 
odlade morötter befanns sötare än ekologiska; för tomater rådde ett omvänt 

Institutionen för kostvetenskap, BMC, är en mötesplats för discipliner och vetenskaps-
områden, från humaniora till medicin.
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förhållande. Jonsäll (2000) som studerade konventionellt och ekologiskt upp-
födda grisar fann att detta inte nämnvärt inverkade på den sensoriska kvalite-
ten; det gjorde däremot grisarnas genuppsättningar. Kihlbergs (2004) studie av 
bröd producerat av vete visade bland annat att det år vetet skördades liksom 
malningstekniken hade större effekt på den sensoriska kvaliteten än odlings-
system och bakningstekniker vilket diskuterades ur ett hållbarhetsperspektiv 
och i relation till konsumenternas preferenser och acceptans påverkade av 
både sensoriska och icke sensoriska faktorer. Detta leder oss in på mat som 
symbol.

Mat som symbol
Den första avhandlingen av karaktären ”mat som symbol” var en licentiat-
avhandling av Wesslén (2000) i vilken hon använde kvalitativ metod och 
diskuterade tonåringars olika syn och upplevelser på maten i deras respek-
tive ”matvärldar”. Under 2002 försvarade Mattsson Sydner sin avhandling om 
hur matförsörjningen inom äldreomsorgen organiseras och struktureras med 
resultat att makten över måltiden inom äldreomsorgen inte är självklar och 
ansvaret ofta delegeras bort av de inblandade. Lundmark diskuterade i sin li-
centiatavhandling upplevelsen av skolmaten och dess kvalitet. Båda betraktar 
mat som symbol snarare än som substans, men speglade också en problematik 
inom offentlig måltid. Även Sepps avhandling från 2002, i vilken hon studera-
de förskolebarns matvanor i hemmet och på förskolan, kan införlivas i katego-
rin mat som symbol och offentlig måltid och även kategorin mat som substans 
eftersom hon studerade både upplevelserna av förskolemåltiden bland barn 
och personal och barnens näringsintag. Andersson (2002), som studerade äldre 
kvinnors näringsintag och måltidsvanor behandlade mer mat som substans 
men var tillsammans med Mattsson Sydners avhandling ett väsentligt bidrag 
till institutionens uppbyggnad av kunskapsområdet mat och äldre och särskilt 
mat och måltider bland sårbara grupper som befinner sig i en beroendesitua-
tion. Detta kunskapsområde utvecklades vidare genom Adolfsson avhandling 
(2010) om mat och måltider bland personer med intellektuell funktionsned-
sättning där hon visade på problematiken med de-institutionaliseringens po-
sitiva och negativa effekter på mat och måltider i denna grupp beroende av 
stöd och hjälp i det dagliga livet. I Adolfssons avhandling fanns mat med både 
som substans och symbol. Ytterligare aspekter på en sårbar grupps mat och 
måltider inom offentlig sektor behandlade Persson Osowski (2012) i sin av-
handling om den svenska skolmåltiden och här dominerade matens symbolik 
snarare än substans. I Simunaniemis avhandling, som kom året före (2011), 
behandlas för första gången specifikt dietetikens kommunikation genom dis-
kursanalyser av bloggares texter om frukt och grönt. Simunaniemi analyse-
rade även svenskarnas frukt- och grönt-konsumtion som en del av nationella 
kostrekommendationer. I Höijers avhandling (2013) illustreras, även för första 
gången, hur mat som symbol inom en specifik kontext, nämligen hem- och 
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konsumentkunskapen, har en vida större betydelse för skolämnet än vad som 
tidigare diskuterats.

Vad som illustreras ovan är hur våra forskningsområden ”Den offentliga 
måltiden” och ”Dietetikens kommunikation” växt fram under senare år. Väl-
färdsstatens ideologi som bygger på att social service skall erbjudas var och en 
efter behov oavsett inkomst inkluderar en av de mest nödvändiga aspekterna 
av det dagliga livet, nämligen mat och måltider. Samtidigt utgör mat och mål-
tider inte den huvudsakliga verksamheten inom exempelvis förskolan, sko-
lan, vården eller den sociala omsorgen. Inom dessa verksamheter står pedago-
giken, vården och omsorgen i centrum vilket inneburit att mat och måltider 
länge kommit i skymundan, trots att 3 milj. måltider per dag serveras i den 
offentliga måltidsverksamheten fördelade på 1,3 miljoner i skolor, 1 miljoner 
i förskolan, 340 000 i äldreomsorgen och 165 000 i sjukvården (Delfi Foodser-
viceguide 2011) . Med tanke på den utbildning institutionen bedrivit under 
decennier av kostchefer (tidigare benämnda ekonomiföreståndare) fick våra 
diskussioner inom kollegiet i slutet av 1990-talet till resultat att forsknings-
fokus förflyttades från den sensoriska forskningen till problematiken kring 
den offentliga sektorns måltider, det vill säga den ”offentliga måltiden” där 
sårbara grupper är beroende av samhällets stöd och inom det område vi kom 
att benämna som dietetikens kommunikation. Den offentliga måltidens pro-
blematik uppmärksammas i samhällsdebatten och fortsätter att engagerade 
vår institution. En pågående avhandling granskar äldres rätt och möjligheter 
till måltider i ordinärt boende, ett post doc-projekt studerar skolmåltiderna 
och fler projekt planeras. Vi kan konstatera att vi blivit sannspådda när vi 
också identifierade området dietetikens kommunikation som ett väsentligt 
forskningsområde. Hur mat, kost och hälsa konstrueras i det nutida samhäl-
let är uppenbart något som engagerar aktörer på olika arenor och nivåer. 
Lekmän blir sina egna experter och experterna drar åt olika håll i de veten-
skapliga debatterna. För en ämnesdisciplin som har mat som huvudämne i 
grundutbildningen är detta givetvis synnerligen väsentligt att studera och 
förstå. Dietetikens kommunikation exemplifieras för närvarande framförallt 
av de pågående doktorandprojekten vid institutionen. De kan övergripande 
kan sägas behandla hur mat kommuniceras och konstrueras a) som en del av 
dietistens profession, b) som ett enskilt livsmedels kvalitet av konsumenter 
och för konsumenter, c) ur ett maskulinitsperspektiv i ett samhälle där mat 
varit ett kvinnligt område, d och e) som exempel på ämnesdidaktiska per-
spektiv inom hem- och konsumentkunskapen. I skrivande stund är dessutom 
processen igång för tillsättandet av den nya lärostolsprofessuren i dietetikens 
kommunikation, en post-doc inom området är under tillsättning och ytterli-
gare doktorandprojekt planläggs.
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Framtiden
När institutionen 100-årsjubilerade 1995 med pompa och ståt i universitetsau-
lan avslutade jag mitt anförande med följande ord: ”När institutionen 125-års-
jubilerar – 2020 – kommer jordens resurser med stor sannolikhet att vara en 
bristvara. Då ser jag framför mig hur högtidstalaren i denna aula kommer 
att relatera till hushållsvetenskap som den vetenskap som sökte ge svar på 
optimalt resursutnyttjande och finurliga lösningar inom hushållet liksom en 
institution som utbildade för samhället och företagen. En forskning som gav 
underlag för hur vi på bästa sätt producerar och konsumerar det nödvändiga 
inom ett hushåll men även hur människor, ting och teknik samverkar. Att be-
mästra sin vardag och förvalta sitt kapital – detta önskar jag blir parollen för 
hushållsvetenskaps framtida verksamhetsinriktning – allt vilande på veten-
skaplig grund.” Vi kan konstatera att det var stora ord, men sådana hör ett ju-
bileum till. Visionen har inte slagit in beroende vår förskjutning av forsknings-
fokus liksom samhällets förändring. Vi heter inte längre ”hushållsvetenskap”, 
vi har inte längre textilt hantverk under vår hatt, eller inriktning mot att se 
samband mellan produktion och teknik. Resursutnyttjande och matkonsum-
tion berörs dock inom den Nationella forskarskolan i hem- och konsument-
kunskap som institutionen är initiativtagare till och ansvarig för. Vårt fokus 
har som beskrivits ovan vänts mot ”den offentliga måltiden” snarare än vad vi 
konsumerar i hushållet. Däremot kan jag fortfarande se att bemästra vardagen 
är aktuellt och har förstärkts både inom utbildningen och inom forskningen. 
Då handlar det om att bemästra i betydelsen hur människor söker klara av 
det dagliga livet i en tid då hälsan står i fokus, problematiken med ”val av livs-
medel” är medborgarens ständiga följeslagare och den dagliga måltiden skall 
lösas. Hur ska man förstå ett samhälle där hälsosam mat lika mycket som 
hälsans estetik står i centrum? Det innebär att matens både substantiella och 
existentiella aspekter blir väsentliga. Genom forskningsområdet ”dietetikens 
kommunikation” kan vi bidra med en djupare förståelse av människors dag-
liga bemästrande av maten och vilken roll experter, som exempelvis dietis-
ten inom sjukvården eller kostutbildaren, och deras kommunikation har för 
medborgaren. Dietetikens kommunikation handlar också om att ge en djupare 
förståelse för vem i en kultur och ett samhälle som har tolkningsföreträde om 
mat i relation till exempelvis gastronomi, status och hälsa.

Beaktat att så många discipliner, inklusive kostvetenskap, har mat och mål-
tider som ett instrument för att belysa det samhälle vi lever och har levt i, 
men att kostvetenskap är det enda ämne där mat är huvudämnet i grundut-
bildning så uppstår frågan: kan det finnas strategier som bättre skulle kunna 
utnyttja vårt kunskapsområde samtidigt som vi skulle kunna bättre dra nytta 
av samhällsvetenskaperna? Detta behöver inte innebära sammanslagning av 
institutioner men utesluter det inte heller. Under 1990-talet utgjorde Uppsala 
Livsmedelscentrum ett livaktigt nätverk för mat-, livsmedels- och måltids-
forskare och bidrog till många intressanta forskningsprojekt inom området. 



KOSTVETENSKAPENS UTVECKLING

79

Under slutet av 1990-talet diskuterade ett antal forskare vid Uppsala univer-
sitet, med professor Per-Olow Sjödén i spetsen, etablerandet av ett ”Hälsans 
hus” där utbildning och forskning om mat, måltider, nutrition och hälsa skulle 
möjliggöra en djup och bred kunskapsutveckling. Tanken var god men av olika 
anledningar lades projektet på is. Kanske är det dags att inleda en ny diskus-
sion om en plattform för mat- och måltidsforskare inom samhällsvetenskapli-
ga fakulteten? Hur den skulle se ut är en öppen fråga men troligen blir det den 
nya generationen forskare vid IKV som står i startgroparna för att avlösa alla 
seniora lärare som inom en snar framtid går i pension. Helt klart är att denna 
unga generation forskare vid IKV i sina diskussioner om mat, måltider, näring 
och hälsa visar på ett stort mått nyfikenhet och engagemang för samarbeten 
över institutionsgränser och fakultetsgränser. De, liksom de seniora forskarna, 
ser dessutom hur kunskapsområdet ”mat” blir allt mer komplext och kräver 
allt mer kompetens för att kunna hantera både bredden och djupet på ett 
tillförlitligt sätt. Ett exempel är det expanderande området ”mat och miljö” 
och där behövs inte bara den naturvetenskapliga synen på vilka livsmedel som 
gör mest/minst påverkan på miljön. De samhällsvetenskapliga perspektiven 
på människans ”food systems” är kanske än mer nödvändiga i vår samtid, dels 
för att kunna problematisera och förstå både politiska och individuella beslut 
och de effekter produktionen och konsumtionen av livsmedel har här och 
nu, dels för att kunna kontextualisera dessa system och därmed få en djupare 
och bredare helhetsbild av samhällssystem som komplexa och kontingenta. 
En institution som den kostvetenskapliga institutionen skulle med andra ord 
behöva medarbetare med olika ämnestillhörigheter för att på bästa sätt kunna 
bidra med undervisning och forskning inom området. Förhoppningen blir då 
att även sociologer, statsvetare, kulturgeografer, psykologer med flera skulle 
kunna söka tjänster vid Institutionen för kostvetenskap – utan kravet på att ha 
en grundutbildning i kostvetenskap. Då skulle matens problematik på bred-
den och djupet kunna speglas i forskning och undervisning vid Institutionen 
för kostvetenskap och vi skulle kunna vara den institution i Sverige som låg 
i framkanten för en excellent och tvärvetenskaplig satsning inom detta kom-
plexa område.
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Tvärvetenskap på disciplinär grund – tjugo år 
med Institutet för bostads- och urbanforskning
Bo Bengtsson

Hur kommer det sig att Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala uni-
versitet inom sig hyser Europas ledande miljö för forskning om städer och 
bostäder? Svaret är en tämligen lång historia och som alla långa historier rym-
mer den inslag av såväl institutionellt stigberoende (”path dependence”) som 
målmedvetna aktörers insatser. Och därtill en del tillfälligheter. 

Mitt omdöme att IBF är en europeiskt ledande miljö för bostads- och ur-
banforskning är förstås delvis subjektivt. Jag vill dock hävda att det grundar 
sig på en icke obetydlig överblick, och uppfattningen delas också av utländska 
kolleger. De omfattande internationella utvärderingar av universitetet som 
genomfördes 2007 och 2011 gav båda IBF:s forskning det sammanfattande om-
dömet ”internationally high standard” (KoF07, KoF11).

Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet bil-
dades 1994 och firar i år (2014) tjugo år som universitetsinstitution. Förkort-
ningen IBF stod från början för ”Institutet för bostadsforskning” – det urbana 
integrerades i namnet först några år senare. Bakgrunden till bildandet var inte 
att universitetet eller fakulteten i kollegial ordning tog initiativ till och avsatte 
medel för att bygga upp en ny ”excellent” forskningsenhet där framstående 
samhällsvetare skulle använda sin kunskap, kompetens och kreativitet för att 
analysera stadens och boendets idéer, strukturer och institutioner. Det nya in-
stitutet var i stället resultatet av skickligt politiskt agerande där universitetet 
och fakulteten utnyttjade det ”möjlighetsfönster” som uppstod då den tämli-
gen nyliberala regeringen Bildt ville lägga ner den samhällsvetenskapliga forsk-
ningen vid Statens institut för byggnadsforskning (SIB). Delar av forskningen 
där hade länge varit en nagel i ögat på ledande företrädare för byggindustrin 
– branschen ansåg sig indirekt finansiera institutet och såg forskningen som 
alltför planeringsinriktad (jfr Sandström 1989).1

I det följande redogör jag för den historiska bakgrunden, det politiska spelet 
kring SIB:s nedläggning och IBF:s bildande samt hur det nya institutets orga-
nisation byggdes upp och utvecklades. Jag avslutar denna historiska framställ-
ning med att försöka säga något om den inledande frågan om stigberoende, 
målmedvetna aktörer eller slump. Därnäst presenterar jag två tidigare IBF-
kolleger som haft en avgörande betydelse för den europeiska bostadsforsk-

1  Enligt en äldre kollega hade några av byggbranschens företrädare därtill svårt att skilja mel-
lan en sociolog och en socialist. 
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ningen och diskuterar sedan två principiella frågor i relation till IBF:s upp-
byggnad och erfarenheter, nämligen tvärvetenskap och universitetets tredje 
uppgift. Kapitlet avrundas med några funderingar kring IBF:s framtid efter 
omlokaliseringen 2013 från Gävle till Uppsala.

Utrymmet medger inte någon ens ytlig beskrivning och diskussion av IBF:s 
forskning, utan här får jag hänvisa till verksamhetsberättelser och hemsidor. 
Kapitlet syftar i stället till att översiktligt beskriva och diskutera den allmän-
na utvecklingen – med några mer konkreta nedslag.2 

Statens institut för byggnadsforskning – ett barn 
av planeringseran
Svensk byggforskning har traditionellt syftat till nyttoinriktat utvecklingsar-
bete och rationalisering inom byggbranschen. Eftersom byggindustrin är en 
rörlig bransch som domineras av mindre och medelstora företag tog statsmak-
terna tidigt initiativ till en samordning av branschens forskning och utveck-
lingsarbete. Redan på 1930-talet utsågs särskilda Byggnadsindustrisakkunniga 
med ansvar för dessa frågor, och 1942 inrättades Statens kommitté för bygg-
nadsforskning. Verksamheten förstärktes ekonomiskt då statsmakterna 1953 
införde en särskild byggforskningsavgift som togs ut som en andel av löne-
summan i alla byggprojekt i landet och fördes till en fond för forskning och 
rationalisering inom byggnadssektorn. Samtidigt bildades Statens nämnd för 
byggnadsforskning (SNB) för att administrera medlen men också bedriva egen 
forskning (Sandström 1994, 15). 

Snart framfördes kritik mot att SNB både fördelade anslagen från fonden 
och bedrev forskning i egen regi. En utredning tillsattes som resulterade i en 
uppdelning av verksamheten i ett forskningsråd, Statens råd för byggnads-
forskning (BFR), samt ett statligt sektorsforskningsinstitut, Statens institut för 
byggnadsforskning (SIB). 

SIB påbörjade sin verksamhet 1960 och finansierades via BFR ur bygg-
forskningsavgiften. Institutets förste chef fram till 1969 var den välkände och 
stridbare arkitekturforskaren och planeringsideologen Lennart Holm, senare 
under 20 års tid generaldirektör för Statens Planverk. Ett centralt inslag i SIB:s 
verksamhet blev redan från början forskning om användning och utformning 
av bostäder, bostadsområden och stadsdelar, bland annat som underlag för 
planering och statliga normer. Lennart Holms båda internt rekryterade efter-

2  Framställningen färgas säkerligen av att författaren tillbringat hela sitt forskarliv vid IBF 
och dess föregångare SIB – och under större delen av tiden varit engagerad och ofta direkt 
involverad i de förlopp som beskrivs. Den historiska framställningen baseras dock inte i första 
hand på minnesbilder utan på offentliga och interna dokument samt på kommentarer från och 
samtal med initierade kolleger. Jag vill tacka följande personer för uppmärksam läsning och 
värdefulla kommentarer till tidigare versioner av texten: Roger Andersson, Sture Blomgren, 
Bengt Gustafsson, Sverker Gustavsson, Hans-Gunnar Johansson, Jim Kemeny, Leif Lewin, 
Lars Lundin och Lena Magnusson Turner. 
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trädare på posten som föreståndare, först Hans Fog och därefter Nils Antoni, 
var också arkitekter, och även under deras ledning höll SIB länge fast vid sin 
huvudinriktning på ”forskning om och för planering”. 

Under 1970-talet, och särskilt efter SIB:s omlokalisering till Gävle 1976, 
påbörjades dock under Nils Antonis ledning en utbyggnad och akademisering 
av den samhällsvetenskapliga verksamheten. Ett antal disputerade samhälls-
vetare med universitetsbakgrund anställdes, först ekonomer och sociologer 
och efter hand även statsvetare, kulturgeografer och enstaka företrädare för 
andra discipliner. På den forskande personalens initiativ utsågs 1976 den le-
dande sociologen Walter Korpi till ledamot i SIB:s styrelse. Ett annat uttryck 
för akademiseringen, av mera långsiktig betydelse, var lanseringen år 1983 av 
den första internationella vetenskapliga ”housing”-tidskriften Scandinavian 
Housing and Planning Research (SHPR) med statsvetaren Lennart J. Lundqvist 
som förste redaktör. SIB:s medarbetare, och särskilt nationalekonomen Bengt 
Turner, var också drivande i bildandet av det europeiska bostadsforsknings-
nätverket ENHR (European Network for Housing Research) år 1988. SHPR och 
ENHR var tidiga initiativ mätt med svenska akademiska mått; vid denna tid 
låg svensk samhällsvetenskaps internationalisering ännu i sin linda.3 Från 1988 
fick SIB också rätt att inrätta professurer i åtta ämnen, varav sex återfinns 
inom samhällsvetenskapliga fakulteten: företagsekonomi, kulturgeografi, na-
tionalekonomi, sociologi, statistik och statskunskap. Några av professurerna 
hann också tillsättas före institutets nedläggning.

SIB:s flytt från Stockholm till Gävle 1976 ingick i en större regionalpoli-
tisk satsning på omlokalisering av statliga verksamheter, men kan förmodli-
gen också ses som ett uttryck för planeringsideologins och den sociala ingen-
jörskonstens tillbakagång. Samtidigt med SIB flyttades till Gävle dåvarande 
Lantmäteristyrelsen, Rikets allmänna kartverk och Centralnämnden för fast-
ighetsdata, vilka så småningom uppgick i det nya Lantmäteriverket. Utred-
ningen hade föreslagit Norrköping som SIB:s lokaliseringsort, vilket senare 
alltså ändrades till Gävle. Mot bakgrund av den senare utvecklingen är det in-
tressant att notera att både SIB och BFR i sina remissvar från 1971 kritiserade 
förslaget om Norrköping för att bortse från att verksamheten förutsatte täta 
kontakter med universitet och högskolor. I propositionen sades sådana kon-
takter kunna tillgodoses i Gävle genom närheten till Uppsala (SOU 1970:29; 
Prop. 1971:29). Det framhölls att Gävle skulle utvecklas till ett centrum för 
samhällsbyggande, en tanke som dock föreföll ha övergivits tolv år senare när 
Boverket bildades ur Bostadsstyrelsen och Planverket – och förlades till den 
dåvarande bostadsministerns hemstad Karlskrona.

Från och med 1982/83 avskaffades byggforskningsavgiften och BFR:s verk-
samhet finansierades därefter direkt med skattemedel, samtidigt som SIB fick 
en finansiellt mer fristående ställning ”med ansvar för långsiktig kunskapsupp-

3  Kemeny (2006, 13) beskriver SIB:s utveckling som ett ”shift from investigation to research”. 
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byggnad” (Sandström 1994, 238; Sandström ger i sin bok en ingående redovis-
ning och diskussion av byggforskningens historia 1960–1992.)

Nedläggningen av SIB och bildandet av IBF 
I början av nittiotalet var SIB således lokaliserat i Gävle och hade ca 150 an-
ställda som ägnade sig åt teknisk och samhällsvetenskaplig forskning, alltjämt 
med betydande inslag av planerings- och arkitekturforskning. Regeringen 
Bildts första åtgärd efter sitt tillträde 1991 var att avskaffa Bostadsdeparte-
mentet och dela upp dess uppgifter på sex olika departement (Persson 2003). 
Byggforskningen hamnade under Näringsdepartementet, där det snart visade 
sig att byggindustrin hade lätt att vinna gehör för sin forskningssyn (jfr Ke-
meny 2006, 19–21). Statsvetaren Sverker Gustavsson fick i uppdrag att göra en 
översyn av forskningen vid SIB och ge förslag till mål, inriktning, organisa-
tion och resursbehov för den fortsatta verksamheten. Valet av utredare kan 
förefalla anmärkningsvärt mot bakgrund av byggbranschens välkända kritik; 
Gustavsson var docent vid Uppsala universitet och hade tidigare, som något 
av akademisk chefsideolog vid SIB, tillsammans med Nils Antoni drivit frågan 
om akademisering av institutets forskning. Han hade också varit statssekrete-
rare i Utbildningsdepartementet under den socialdemokratiska regering som 
just avgått. Den rimligaste förklaringen, som också får visst stöd i mina samtal 
med initierade personer, är att Gustavsson helt enkelt sågs som en forsknings-
politiskt kompetent och trovärdig person med betydande insikt i verksamhe-
ten. Att byggbranschens företrädare och Näringsdepartementet gärna såg att 
SIB:s samhällsvetenskap avvecklades behöver inte betyda att det fanns någon 
samordnad politisk plan för detta. 

Gustavssons utredning föreslog en fortsatt akademisering av SIB, inklusive 
sakkunnigprövning vid tjänstetillsättningar, samt att verksamheten skulle in-
ordnas under Uppsala universitet. Han diskuterade, men avvisade, tre alter-
nativa lösningar: en knytning till KTH, en koppling till Högskolan i Gävle/
Sandviken samt en uppdelning mellan UU och KTH. Remissopinionen var 
synnerligen splittrad, både i fråga om SIB:s inriktning och dess organisatoris-
ka tillhörighet. Några remissinstanser stödde utredarens förslag om Uppsala, 
medan andra, inklusive byggindustrins organisationer, förespråkade en kopp-
ling till KTH. Åter andra föreslog nedläggning rakt av. SIB stödde i huvudsak 
Gustavssons förslag men tog inte ställning mellan UU och KTH, vilket åter-
speglade delade meningar inom personalen.

I forskningspropositionen Prop. 1992/93:170 föreslog regeringen sedan att SIB 
skulle avvecklas. Institutets tekniska forskning skulle i fortsättningen knytas till 
KTH, medan den samhällsvetenskapliga forskningen inte erbjöds någon mot-
svarande framtid. Propositionen föranledde ett antal motioner som ville slå vakt 
om den samhällsvetenskapliga forskningen vid SIB. En av dessa motioner avgavs 
av tre borgerliga riksdagsledamöter från Gävleborgs län (Motion 1992/93:Bo36). 
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Samhällsvetenskapen vid SIB borde enligt dessa motionärer ges en framtid med 
anknytning till Uppsala universitet, men med fortsatt lokalisering i Gävle. 

Riksdagsbeslutet innebar i enlighet med propositionen att SIB:s teknisk/
naturvetenskapliga forskning knöts till KTH, och stora delar av personalen 
med denna inriktning överfördes direkt till den nya Institutionen för byggd 
miljö i Gävle (BMG). Det kan tilläggas att BMG några år senare överfördes till 
Högskolan i Gävle (HiG) efter överenskommelse mellan KTH och HiG. 

Samhällsvetenskapen vid SIB skulle däremot utvärderas, och uppdraget 
gick till Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) och 
dess huvudsekreterare Bo Särlvik. Utvärderingen var i huvudsak positiv, 
och utvärderaren föreslog bildandet av en ny samhällsvetenskaplig institu-
tion som skulle tillhöra Uppsala universitet men vara förlagd till Gävle. I 
Prop. 1993/94:82 behandlades frågan under rubriken ”Samhällsvetenskaplig 
bostads- och byggforskning i Gävle, knuten till Uppsala universitet”. Uni-
versitet gavs nu i uppdrag att inleda arbetet med att organisera en sådan 
institution. Uppbyggnaden borde ske stegvis och universitetet tilldelades 
från budgetåret 1994/95 särskilda öronmärkta resurser för den nya institu-
tionen. Medelstilldelningen för de tre första budgetåren var 14, 16 respektive 
20 miljoner kronor. Därefter kom SIB:s budget att ingå i fakultetens anslag, 
utan öronmärkning.

Nedläggnings- och omställningsperioden kännetecknades av intensiv opi-
nionsbildning och lobbying både från SIB:s ledning och medarbetare och från 
företrädare för universitetet – det senare dock mera försiktigt så att univer-
sitetet inte skulle behöva skjuta till egna resurser. I kampanjen för SIB:s sam-
hällsvetenskap deltog även ledande företrädare för det internationella bostads-
forskningssamfundet med välformulerade men upprörda skrivelser i ärendet 
till den svenska regeringen. SIB:s centrala position i det europeiska nätverket 
ENHR bidrog till upprördheten.

En händelse som mycket väl kan ha påverkat utgången var att det populis-
tiska Ny Demokratis ledamot i Riksdagens bostadsutskott ersattes med par-
tiets tidigare ekonomiske talesman Bo G. Jenevall, som kommit i onåd hos 
partiledarna Ian Wachtmeister och Bert Karlsson. Ett par dagar före utskotts-
sammanträdet gjorde Jenevall en snabbvisit hos SIB i Gävle för att bilda sig en 
uppfattning om verksamheten. I utskottsbehandlingen utnyttjade han sedan 
partiets vågmästarposition till att skjuta fram den föreslagna uppsägnings-
tidpunkten för SIB:s samhällsvetare med ett halvår, vilket betydde att dessa 
kunde invänta universitetets förslag innan de behövde se sig om efter nya jobb. 
Sannolikt fick Jenevalls inhopp i diskussionen stor betydelse för kontinuiteten 
i verksamheten (jfr Kemeny 2006, 47–48).

Kemeny (2006, 2007) beskriver och analyserar det politiska spelet kring av-
vecklingen och ombildningen av SIB. Han pekar bland annat på det paradoxa-
la i att nedläggningen och nedskärningarna i forskningen i tiden sammanfaller 
med överföringen av löntagarfonderna till olika typer av tillämpad forskning 
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(Kemeny 2006, 8).4 Denna paradox styrker bilden av att nedläggningen av SIB 
var ideologiskt grundad – och till stor del riktad mot en del av verksamheten 
som ändå var på tydlig tillbakagång. Oavsett formerna för nedläggningen var 
det, åtminstone enligt min uppfattning, både nödvändigt och oundvikligt att 
på sikt knyta SIB:s samhällsvetenskapliga forskning starkare till en universi-
tetsmiljö, inte minst för att stärka rekryteringen och återväxten av kvalifice-
rade forskare.

IBF:s uppbyggnad, organisation och utveckling
Sedan riksdagen beslutat i enlighet med propositionen gick SIB i graven års-
skiftet 1993/94 och bollen vidare till Leif Lewin, dekanus vid Samhällsveten-
skapliga fakulteten. Redan i januari 1994 tillsatte denne en arbetsgrupp för 
att bereda de ställningstaganden som krävdes av fakultetsnämnden och kon-
sistoriet (universitets styrelse) och utsåg samtidigt Bengt Turner till tillför-
ordnad föreståndare för den planerade enheten. I arbetsgruppen ingick, för-
utom ordföranden Lewin, universitetsdirektör Johnny Andersson, fakultetens 
kanslichef Bengt Gustafsson, två samhällsvetenskapliga lärare från fakulteten 
(kulturgeografen Sune Berger och företagsekonomen Håkan Håkansson), två 
docenter från SIB (Bengt Turner och sociologen Eva Sandstedt) samt SIB:s 
kanslichef Hans-Gunnar Johansson. Kapitelförfattaren, vid denna tid nybliven 
men tämligen överårig doktorand i statskunskap, fungerade som sekreterare. 
I praktiken utfördes det konkreta arbetet av Bengt Gustafsson och mig un-
der Lewins överinseende.5 Även UB:s legendariske överbibliotekarie Thomas 
Tottie hade en viktig roll i uppbyggnadsarbetet liksom SIB:s nyutnämnde 
okonventionelle avvecklingschef Hans Forsell, som tagit över rodret redan 1 
juli 1993 efter Antonis pensionering. Forsell utsåg snabbt Bengt Turner till 
vetenskapligt ansvarig för den samhällsvetenskapliga delen av det institut han 
hade fått i uppgift att avveckla. Därtill inköpte han utan att blinka, och för ett 
ansenligt belopp, det välsorterade SIB-bibliotekets samtliga samhällsveten-
skapliga böcker och tidskriftsprenumerationer för UB:s och det nya institutets 
räkning. I Forsells uppdrag som avvecklingschef ingick att hitta lösningar för 
de anställda som sades upp på grund av SIB:s nedläggning. Han definierade 
dock snart en ändamålsenlig uppbyggnad av IBF och en bra start för det nya 
Uppsalainstitutet som ett viktigt inslag i uppfyllandet av detta sitt uppdrag 
(jfr Forsell 1995).

Arbetsgruppen jobbade snabbt, och redan i april kunde konsistoriet fatta 
beslut om att inrätta ett institut för bostadsforskning i Gävle med sex profes-
surer. Antalet så kallade stolsprofessurer kom senare att reduceras till fyra: 

4  Kemeny hade tidigare varit anställd vid SIB men var under avvecklingsprocessen knuten 
till Plymouth University. Då han skrev sin rapport var han anställd vid IBF som professor i 
sociologi (mer om Kemeny nedan).
5  Jag förankrade också allt av betydelse hos Bengt Turner som vid det här laget av alla berörda 
sågs som den blivande prefekten för den nya institutionen.
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kulturgeografi, särskilt bosättning och bebyggelse; nationalekonomi, särskilt 
fastighets- och bostadsmarknadernas ekonomi; sociologi, särskilt bostads- och 
urbansociologi; samt statskunskap, särskilt bostads- och urbanpolitik. Hösten 
2014 finns dessutom fem befordringsprofessorer vid IBF: i ekonomisk historia, 
kulturgeografi, psykologi, sociologi och statsvetenskap. Av de totalt 16 perso-
ner som hittills varit och är professorer vid IBF är 13 män och 3 kvinnor. 

Den instruktion som togs fram av arbetsgruppen syftade till att ge IBF 
en tydlig roll inom fakulteten i samspel med ämnesinstitutionerna. Detta 
åstadkoms genom att organisationen fick avvika från det normala institutions-
mönstret i Uppsala. Skillnaderna består i huvudsak än i dag. De fyra sam-
hällsvetenskapliga discipliner som hade varit mest etablerade vid SIB (ibland 
benämnda ”IBF:s kärnämnen”) erhöll en mindre forskargrupp med professor, 
lektor, forskarassistent och två doktorander. Ett ytterligare sociologilektorat 
fick en särskild inriktning mot genus. I den ursprungliga organisationen ingick 
också professurer i företagsekonomi och statistik men dessa tillsattes aldrig. 
De professurer i dessa ämnen som redan tidigare inrättats och tillsatts vid 
SIB hade i samband med nedläggningen förts till den nya KTH-institutionen 
BMG, och det visade sig snart både ekonomiskt och rekryteringsmässigt svårt 
att tillsätta motsvarande tjänster vid IBF.

Rådhuset i Gävle, uppfört 1786–90 av Gustav III:s favoritarkitekt Carl Fredric Adel-
crantz. Åren 1998–2013 bedrev Institutet för bostads- och urbanforskning sin verksam-
het i byggnaden
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Därtill ingick i den ursprungliga organisationen lektorat i ekonomisk histo-
ria, psykologi och konstvetenskap, tre ämnen där det funnits seniora dispute-
rade forskare vid SIB som kunde söka. Endast en av dessa tre fick dock någon 
tjänst vid det nya institutet; samtliga tjänster tillsattes i akademisk konkur-
rens efter öppen utlysning. För uppbyggnadsperioden, medan de nya tjäns-
terna tillsattes, erbjöds SIB:s docenter tillfälliga forskartjänster på två år, och 
forskare som var inskrivna eller skrev in sig som doktorander vid fakulteten 
erbjöds tvååriga doktorandtjänster förutsatt att de av sina handledare bedöm-
des hinna disputera inom den tiden. 

IBF kunde börja sin verksamhet den 1 juli 1994 med Bengt Turner som sin 
första prefekt, en position som han behöll fram till 2007 (mer om Turner i 
det följande).6 De första innehavarna av IBF:s professurer blev Eric Clark från 
Lund (kulturgeografi), Rune Wigren från SIB (nationalekonomi), Jim Kemeny 
från Plymouth och tidigare SIB (sociologi) samt Evert Vedung från Uppsala 
(statskunskap). Av den första generationens fyra professorer och åtta lektorer 
rekryterades utifrån. Två av de senare hade dock ett tidigare förflutet vid SIB.

De fyra kärnämnena hade (och har) något olika traditioner då det gäller 
forskning om boende och städer. Inom kulturgeografin, där det urbana nästan 
ingår i definitionen, var och är forskning om städer och bostäder en väl ut-
vecklad och central specialitet. Inom sociologin är både bostadssociologi och 
urbansociologi väletablerade specialinriktningar. Likaså är urbanekonomi el-
ler ”urban economics” en etablerad specialitet inom nationalekonomin, även 
om den nog inte är lika central som urbansociologi. Fastighetsekonomi, ”real 
estate economics”, har åtminstone i Sverige främst utvecklats som en egen 
tillämpad och tämligen nyttoinriktad disciplin vid de tekniska högskolorna. 
Statskunskap skilde sig från de övriga tre kärnämnena genom att bostadspoli-
tik och urbanpolitik är betydligt mindre som specialområden, även om i Sve-
rige (särskilt just vid SIB; se Bengtsson 2009a, 19–20) och i någon mån övriga 
skandinaviska länder en del intressant bostadsforskning hade bedrivits även 
inom denna disciplin (jfr Bengtsson 2009a, 2009b). Medan övriga discipliner 
kunde knyta an till etablerade internationella forskningsfält blev uppgiften 
för IBF:s statsvetenskap snarast att bidra till utvecklingen av en sådan speci-
alinriktning.

Institutets styrelse fick till en början – säkerligen i största välvilja – lätt ko-
loniala inslag. Förutom prefekt och doktorandrepresentant ingick sju forskare 
från fakulteten inom de discipliner som fanns med i IBF:s organisation, varav 
minst två skulle vara anställda vid institutet. I den första styrelsen ingick, vid 

6  Turner fick ett tillfälligt uppdrag som extern prefekt vid arkeologiska institutionen under 
2005 och återvände till prefektskapet på IBF efter ett år. Efter honom har omsättningen bland 
IBF:s prefekter varit större. Kulturgeografen Roger Andersson fungerade som prefekt under 
Turners frånvaro 2005 och senare från juni 2007 fram till årsskiftet 2011/12. Sociologen Eva 
Sandstedt var prefekt under Turners sjukdom december 2006–maj 2007 och åter under en 
period hösten 2013. Ekonomen Bo Söderberg var prefekt under 2012 och våren 2013, då han 
övergick till Boverket. Sedan november 2013 är kulturgeografen Irene Molina IBF:s prefekt. 
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sidan av Bengt Turner, IBF:s övriga tre tillfälligt anställda docenter som lärar-
representanter tillsammans med fyra lärare från fakulteten.7 Sedan år 2000 
har IBF samma styrelsemodell som övriga institutioner, med enbart interna 
ledamöter. 

Den största skillnaden mellan IBF och andra institutioner vid fakulteten 
gällde – och gäller – utbildningsuppdraget eller rättare sagt frånvaron av ett 
sådant. Samtliga IBF:s doktorander, både de som innehar någon av de åtta 
fakultetsfinansierade doktorandtjänsterna inom kärnämnena och de som är 
projektfinansierade, antas av och är inskrivna vid respektive ämnesinstitution. 
Omvänt ger IBF inga egna utbildningar och kurser, utan lärarnas handledning 
och annan undervisning fullgörs vid respektive ämnesinstitution som en del 
av tjänsten vid IBF – en modell som fakulteten ungefär samtidigt införde för 
professurerna vid högskoleregionens dåvarande högskolor i Eskilstuna/Väs-
terås, Falun/Borlänge, Gävle och Örebro. 

Det ursprungligen öronmärkta anslaget har successivt räknats upp med 
universitetets årliga pris- och löneomräkningar, men IBF ligger utanför fakul-
tetens så kallade räknesnurror, varför fakultetsanslaget inte påverkas, vare sig 
uppåt eller nedåt, av sådant som antalet disputerade, erhållna externa anslag 
och publiceringar. Skillnaden motiveras av IBF:s avvikande roll i undervis-
ning och forskarutbildning. Enligt arbetsgruppens ursprungliga förslag skulle 
berörd ämnesinstitution erhålla poäng för IBF:s externt indragna forsknings-
medel inom respektive disciplin, något som dock inte realiserades (publice-
ring påverkade inte institutionernas tilldelning av fakultetsanslag vid tiden 
för IBF:s bildande). Annars är det lätt att se fördelar med en sådan lösning 
beträffande både externa anslag och publikationer i termer av incitament för 
forskningssamarbete mellan IBF och ämnesinstitutionerna.

Arbetet med att föra över SIB:s samhällsvetenskap till Samhällsvetenskap-
liga fakulteten gick förvånansvärt smärtfritt. En viktig förutsättning för detta 
var säkerligen den akademisering som redan skett vid SIB med inrättade pro-
fessurer, anställda docenter, SHPR, ENHR etc. SIB:s samhällsvetenskap och 
samhällsvetare var betydligt mer lika universitetets än de hade varit tio år 
tidigare. Jag vill också gärna vittna om ett starkt positivt engagemang hos alla 
involverade vid universitetet, från rektor Stig Strömholm till personalen på 
fakultetskansliet. 

Fakultetsledningen tog på största allvar regeringens (de facto riksdagens) 
uppdrag att integrera en för universitetet ganska udda verksamhet och att 
göra det utan att undergräva lokaliseringen till Gävle. Tjänstgöringsplikten 
vid ämnesinstitutionerna var ett uttryck för detta, ett annat att 400 000 kro-
nor årligen öronmärktes för tjänsteresor mellan Gävle och Uppsala. Därtill 

7  Ledamöterna i IBF:s första styrelse var, förutom Bengt Turner, Annika Almqvist, doktorand-
representant (sociolog, IBF), Li Bennich-Björkman (statsvetare), Sune Berger (kulturgeograf), 
Gunilla Bohlin (psykolog), Håkan Håkansson (företagsekonom), Ove Källtorp (sociolog, IBF), 
Eva Sandstedt (sociolog, IBF) och Rune Wigren (nationalekonom, IBF).
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anmodades alla nyanställda att skriftligen försäkra sig vara införstådda med 
att stationeringsorten var Gävle. Samarbetet kring uppbyggnaden av den nya 
organisationen löpte både effektivt och smidigt. Den enda lilla konfliktunge 
som jag kan minnas gällde en tidig skiss från Bengt Gustafsson (daterad redan 
den 16 januari 1994) och ett efterföljande telefonsamtal där han föreslog att lä-
rartjänsterna vid IBF skulle tillsättas av ämnesinstitutionerna och innehavarna 
vara anställda där, medan IBF i Gävle skulle hålla med lokal, kansli och före-
ståndare – något som Bengt Turner gav beteckningen ”hotellösning”. Redan tre 
veckor senare kunde dock Bengt Gustafsson och jag presentera ett gemensamt 
organisationsförslag för arbetsgruppen, med en självständig position för IBF i 
Gävle och löpande samråd med ämnesinstitutionerna, och detta blev också 
vad som till slut kom att genomföras. Den snabba omsvängningen tyder på att 
Gustafssons januari-PM nog bara bör uppfattas som en försöksvis sondering 
av hur Gävleforskarna skulle se på att föras över till Uppsalainstitutionerna. 

Stigberoende, målmedvetna aktörer eller slump?
Hur kommer det sig då att Europas sannolikt ledande miljö för forskning om 
bostäder och städer finns vid den samhällsvetenskapliga fakulteten i Uppsala? 
Som vi sett var flera målmedvetna och politiskt smarta aktörer inblandade i 
processen. Förutom de som nämnts ovan har flera andra spelat viktiga roller 
bakom kulisserna. Utan deras insatser hade IBF inte fått den utformning det 
fick och inte sett ut som det gör i dag.

Men alla som forskat om stigberoende vet förstås att aktörer inte verkar i 
något vakuum. Strukturella och institutionella förutsättningar ger både res-
triktioner för aktörernas handlande och bidrar till att öppna de möjlighets-
fönster där de kan handla. Utan att förringa de olika aktörernas viktiga roller 
vill jag peka på en helt avgörande institutionell förutsättning, nämligen den 
svenska planeringsideologins uppgång och nedgång. Utan dess uppgång hade 
Lennart Holm inte fått sitt institut. Och då hade det inte heller senare funnits 
några skattemedel att satsa på en samhällsvetenskaplig enhet för forskning 
om städer och boende. Och utan planeringsideologins senare nedgång hade 
SIB knappast utlokaliserats från Stockholm och senare avvecklats. Inte heller 
hade Nils Antoni och Sverker Gustavsson kunnat driva den akademisering av 
SIB:s samhällsvetenskaper som sedan blev en förutsättning för inordnandet i 
universitetet. 

Det finns också ett par inslag i förloppet som så här i efterhand kan upp-
fattas som slumpens inverkan. Om inte SIB, med hänvisning till behovet av 
närhet till forskningsmiljöer – och säkerligen med förhoppningen att bli kvar i 
Stockholm – hade protesterat mot förslaget från 1970 om att placeras i Norr-
köping, hade institutet hamnat där i stället för i Gävle. Och möjligen i förläng-
ningen blivit en temainstitution vid Linköpings universitet.8

8  En temainstitution (vid sidan av fakulteterna) förespråkades faktiskt av SIB:s samhällsvetare 
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Det tydligaste inslaget av slump i processen är ändå den ambitiöse nyde-
mokraten Bo G. Jenevalls inhopp. Utan det hade SIB:s samhällsvetare bli-
vit uppsagda innan universitetet hunnit ta över ansvaret för frågan. Troligen 
hade IBF kommit till även utan Jenevalls ingripande, om än förmodligen med 
färre forskare tillgängliga under uppbyggnadsskedet. Några av dem som erhöll 
tjänster var ju också återvändare.

Då var nog Bengt Gustafssons ”hotellösning” ett större hot – även om jag än 
i dag är osäker på hur allvarligt menat förslaget egentligen var. En sådan lös-
ning hade möjligen lett till ökad samhällsvetenskaplig forskning om stads- och 
bostadsfrågor vid universitetet, sannolikt dock i så fall mest på kort sikt och 
i splittrade former. Säkerligen hade en sådan lösning också föranlett de lokala 
politiska uppbackarna av SIB:s samhällsvetenskapliga forskning att dra i gång 
en svekdebatt.

Bengt Turner och Jim Kemeny – två märkesgestalter 
i europeisk bostadsforskning
IBF har och har haft ett betydande antal internationellt ledande bostads- och 
urbanforskare i sin stab. Två av kollegerna förtjänar dock särskilt att framhål-
las. Den ene är IBF:s förste prefekt, nationalekonomen och bostadsdebattören 
Bengt Turner, den europeiska bostadsforskningens främste nätverks- och in-
stitutionsbyggare. Den andre är sociologen Jim Kemeny, den internationella 
bostadsforskningens främste förespråkare (och förebild) för ökad teorianknyt-
ning och teoriutveckling. Skulle man fråga dagens europeiska bostadsforskare 
vilka de anser ha betytt mest för utvecklingen av forskningsfältet skulle Ke-
meny och Turner med all sannolikhet få flest röster. 

Bengt Turner, som gick bort alltför tidigt 2007, var en av de akademiker som 
relativt tidigt rekryterades till SIB från universitetsvärlden. Han disputerade i 
Lund 1979 på en uppmärksammad avhandling om det bruksvärdessystem som 
är centralt för svensk hyresmarknad och hyrespolitik, och han kom till SIB 
något år senare. För Leif Lewin och fakulteten var valet av Turner som IBF:s 
prefekt tämligen givet, trots att han ibland hade uppfattats som kontroversiell 
vid SIB, vad jag förstod mest till följd av sin debattlystnad, entreprenörsattityd 
och drastiska humor. Ett uttryck för de båda senare egenskaperna är att han 
under sin tid som prefekt för IBF ibland hänvisade till sin far, ”kalsongdirektö-
ren i Borås”, som brukade fråga honom ”hur det gick med firman”. 

Turner visade tidigt sin förmåga att bygga institutioner och nätverk och att 
entusiasmera kolleger och doktorander kring olika projekt. Därtill hade han 
en unik överblick över bostadspolitiken, nationellt och internationellt – i bjärt 

och arkitekter i samband med SIB:s nedläggning, men alternativet föll snart bort såsom va-
rande oförenligt med Uppsala universitets uppbyggnad. Man kan i stället se IBF:s organisation 
som en Uppsala-anpassad disciplinbaserad variant av temaforskning.
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kontrast till en del av de ekonomer som i dag deltar i bostadsdebatten. Han 
var ofta anlitad i utredningar och referensgrupper, senare även som rådgivare 
då postkommunistiska regeringar i Östeuropa fick hjälp av Världsbanken med 
att lägga om sin tidigare planekonomiska bostadspolitik. 

Bengt Turners främsta institutionella insats var ändå grundandet och upp-
byggnaden av det europeiska bostadsforskarnätverket ENHR. Detta kom till 
i efterdyningarna av en stor konferens i Gävle 1986, dit han bland annat lyck-
ats samla ett tiotal av världens ledande bostadsforskare som keynote speakers. 
ENHR är i dag den viktigaste plattformen för europeisk bostadsforskning med 
cirka 100 institutionella och 1 000 individuella medlemmar, årliga konferenser 
och 25–30 stående arbetsgrupper. Ett mera lokalt, uttryck för Turners förmåga 
att se och ta vara på möjligheter var då han lyckades utnyttja en politisk öpp-
ning till att göra Gävles rådhus från 1700-talet, stadens symbolbyggnad num-
mer ett, till IBF:s hemvist och få det stilfullt upprustat. Långt ifrån alla Gäv-
lebor uppskattade att Uppsala universitet ockuperade stadens stolta rådhus. 

Turner fick mest uppmärksamhet som institutionsbyggare, inspiratör och 
debattör men han var samtidigt en framstående bostadsforskare. Han stude-
rade olika typer av bostads- och fastighetsmarknader, ofta komparativt. Han 
arbetade bland annat med analyser i termer av Tobins q, som i bostadssam-
manhang står för kvoten mellan prisnivå och produktionskostnad.9 

Jim Kemeny började sin akademiska bana i England, kom sedan till Sverige 
och doktorerade i sociologi i Göteborg med en avhandling med titeln ”An In-
teractionist Approach to Macrosociology”. Han blev som nämnts IBF:s förste 
professor i sociologi.

Kemeny blev 1996 redaktör för Scandinavian Housing and Planning Re-
search och gav då tidskriften en bredare och mer teoriorienterad inriktning 
än tidigare, vilket också tog sig uttryck i att den 1999 bytte namn till Hou-
sing, Theory and Society (HTS). Han fortsatte som redaktör fram till 2004 och 
uppmuntrade i den rollen dialog mellan författare och granskare, i realiteten 
via redaktören, något som inte är så lätt i ett system som bygger på ”double-
blind (in)justice”.10 En uppskattad form i den andan, som haft stort utrymme 
i tidskriften sedan Kemenys redaktörskap, är så kallade fokusartiklar, som pu-
bliceras med kommentarer från andra forskare och slutreplik från författaren. 

Som professor vid IBF, som redaktör för HTS, som aktiv inom ENHR och 
som akademisk debattör har Kemeny uthålligt och konsekvent kritiserat den 
internationella bostadsforskningens starka dominans av policyperspektiv och 
argumenterat för ökad teorianknytning. Han var bland annat med och star-

9  I samband med Turners installation som professor lanserade någon ”Turners t” som mått på 
organisatorisk kreativitet, beräknat som ”kvoten mellan antal bollar i luften och antal tappade 
sugar”.
10  Att Kemeny är högst medveten om avigsidorna av ”double-blind peer review” framgår av 
att han i förtryckta svarsmejl till tidskrifter som ber honom granska en artikel betonar att han 
accepterar uppdraget endast på villkor att han inte behöver vara anonym.
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tade en arbetsgrupp inom ENHR med det mot policydominansen ironiskt 
breda namnet ”Housing and Theory”. Kemeny lever som han lär, och hans 
egen teoristyrda empiriska forskning har väckt stor uppmärksamhet inom fäl-
tet. Några teman har gällt bostadspolitiken och myten om att äga sitt eget 
hem ”the myth of home-ownership”, relationen mellan välfärdsstatsregimer 
och bostadspolitik samt skillnaden mellan dualistiska och unitaristiska hyres-
marknadssystem. Ett dualistiskt hyresmarknadssystem (som de anglosaxiska) 
består kort uttryckt av dels en oreglerad delsektor av privatägda hyresbostä-
der, dels en behovsprövad delsektor under offentlig kontroll. I ett unitaristiskt 
system (som det svenska) konkurrerar privata och offentliga fastighetsägare 
på i princip lika villkor om alla hyresgäster (Kemeny 1995).

Jim Kemeny är en ofta citerad bostadsforskare, och hans idéer och teo-
rier har fått många efterföljare. Liksom Bengt Turner har han fungerat som 
en akademisk institutionsbyggare, men medan Turners institutioner främst 
varit organisatoriska är Kemenys institutioner idémässiga. Även Kemeny 
tvingades dessvärre på grund av sjukdom trappa ner sin forskningsverksam-
het i förtid. Han har dock fortsatt att delta i den akademiska debatten via sin 
forskarblogg.

Som bland annat framgår av inriktningen på deras avhandlingar är Bengt 
Turner och Jim Kemeny tämligen olika forskartyper. De var också olika som 
personer – ett gemensamt drag var dock deras måttliga intresse för det akade-
miska livets mer ceremoniella inslag. Även om de varit högt uppskattade inom 

Bengt Turner, professor i nationalekonomi 
med inriktning mot fastighetsekonomi vid 
IBF 1998–2007, IBF:s prefekt 1994–2007.

Jim Kemeny, professor i sociologi, sär-
skilt bostads- och urbansociologi vid IBF 
1996–2005.

KEMENY – BILD 
KOMMER
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universitetet har jag sett dem båda – var och en på sitt sätt – som aningen 
främmande fåglar i Uppsala med dess ärevördiga traditioner av akademisk 
symbolik. Både Turner och Kemeny kom i stället bäst till sin rätt på den in-
ternationella arenan.

Tvärvetenskap och tredje uppgiften på disciplinär grund 
I detta avsnitt diskuterar jag två frågor som båda är centrala för en temain-
riktad institution som IBF, och som har dryftats en hel del internt. Den ena 
frågan gäller tvärvetenskap, den andra gäller universitetets så kallade tredje 
uppgift, att sprida forskningsresultat till praktiskt verksamma aktörer i det 
omgivande samhället. Ofta diskuteras dessa frågor var för sig men de har star-
ka beröringspunkter.

Det finns ett myller av definitioner av tvärvetenskap, mångvetenskap, in-
terdisciplinaritet, multidisciplinaritet, transdisciplinaritet etc. Det följande 
resonemanget kräver inte någon mer avancerad begreppsdiskussion utan jag 
använder, i likhet med Vetenskapsrådet 2004, tvärvetenskap som överordnat 
begrepp för samarbete över disciplingränserna, oavsett om detta leder till så-
dant som intellektuell integration, utveckling av nya teorier och discipliner 
eller ej.

Två teser brukar återkomma då man diskuterar tvärvetenskap. Den ena är 
att ”god tvärvetenskap måste bygga på gedigen disciplinär grund” (låt oss kalla 
den tes 1). Den andra är att ”samhällsproblemen inte är uppdelade i akademis-
ka ämnesområden” (låt oss kalla den tes 2). Om båda teserna stämmer – och 
jag menar att de i stort sett gör det – har detta konsekvenser för en organisa-
tion som IBF. Genom sin ämnesbaserade uppbyggnad har IBF:s forskning en 
stark disciplinär förankring, vilket enligt tes 1 borde ge en mångvetenskapligt 
organiserad institution de bästa förutsättningar för god tvärvetenskap. IBF:s 
tvärvetenskap är således en tvärvetenskap på disciplinär grund, tjänsterna är 
definierade så, och tyngdpunkten vid tillsättningen har generellt legat på me-
ritering inom ämnesdisciplinen, även om avvägningen sett lite olika ut mellan 
olika tjänster. Det betyder dock att spänningen mellan tema och disciplin 
är tydligare än vid tvärvetenskapliga institutioner som inte är organiserade 
disciplinvis, till exempel Tema i Linköping. Inte heller fanns denna spänning 
på samma sätt vid IBF:s föregångare SIB, där inte minst arkitekter och plane-
ringsforskare hade en viktig roll i tvärvetenskapliga projekt tillsammans med 
sociologer och andra samhällsvetare (jfr Kemeny 1996, 50–51).

På institutions- och seminarienivå är IBF tvärvetenskapligt. Samtidigt har 
vänner av tvärvetenskap ibland sett IBF:s disciplininriktning som ett pro-
blem då det gäller att skapa tvärvetenskapliga projekt. Frågan har varit ett 
återkommande ämne både för arbetsgrupper och friare diskussioner. För egen 
del ser jag inte tvärvetenskapliga projekt som ett självändamål. Det är förstås 
ofta fruktbart med samarbete över disciplingränserna men det kräver också 
tid, uthållighet och akademisk anpassningsförmåga för att ge goda resultat. 
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Tvärvetenskapliga projekt kan också vara svåra att planera och måste kanske 
uppstå som en oavsedd bieffekt av att man diskuterar gemensamma forsk-
ningsproblem med forskare från andra discipliner och konfronterar varandras 
perspektiv med varandra. Sådana diskussioner kan också bidra till en större 
förståelse och ett respektfullt intresse för andra ämnens teorier och metoder – 
och medvetenhet om de egnas begränsningar – av ett slag som jag till exempel 
inte alltid ser hos mina skytteanska statsvetarkolleger. 

IBF:s pågående Forte-finansierade forskningsprogram ”Mångfaldens dilem-
man”, med kulturgeografen Roger Andersson som projektledare, är ett gott 
exempel på fruktbart samarbete över disciplingränserna. Med tyngdpunkt i 
forskning om migration, etnicitet, integration och segregation fungerar pro-
grammet som en bas för ett ämnesövergripande samarbete såväl inom IBF 
som med forskare från andra institutioner. En gemensam seminarieserie med 
inbjudna gäster, årliga forskningsinternat och gemensamma publikationer bi-
drar till en korsbefruktning mellan ämnena som inte alltid behöver utvecklas 
till tvärvetenskapliga projekt. Även sådana projekt ingår dock i programmet, 
bland annat det Formas-finansierade ”Funktionella nätverk, politisk jämlikhet 
och lokala eliter. Om konsten att fördjupa stadens demokrati”, där kulturan-
tropologer och statsvetare samarbetar kring frågor om lokal urban demokrati.

Men hur blir det med tredje uppgiften om tes 2 också stämmer och sam-
hällsproblemen inte är uppdelade i akademiska ämnesområden? Ett statligt 
sektorsforskningsinstitut som SIB förväntades i princip kunna svara på alla 
frågor om sitt forskningsområde som ställdes av branschföreträdare, intres-
seorganisationer, myndigheter, media och allmänhet. Ibland bekymrar vi oss 
för att dagens IBF inte kan leva upp till en sådan bred och praktikeranpassad 
expertroll. 

Det är dock inte rimligt att ställa sådana krav på ett akademiskt forsknings-
institut, även om Bengt Turner bidrog till att bygga upp en sådan förväntan 
genom att själv beredvilligt försöka svara på frågor från omvärlden – och alltid 
på ett välinformerat och pedagogiskt sätt. IBF:s främsta uppgift måste ändå 
vara att producera specialiserad forskning av hög kvalitet som kan publiceras 
som vetenskapliga böcker och tidskriftsartiklar för den internationella fors-
karsamfälligheten. Om detta ska kombineras med krav på en bred och detal-
jerad – och ständigt uppdaterad – överblick över samhällsutvecklingen blir 
kraven på forskarna snart orimliga.

Tredje uppgiften på disciplinär grund kan därför inte bestå i att vara beredd 
att svara på alla frågor utifrån. Om – i enlighet med tes 2 – samhällsproblemen 
inte är uppdelade i akademiska ämnesområden kan vi inte heller förvänta oss 
att den akademiska samhällsforskningen ska lösa dem. Tredje uppgiften bör 
då inte styra forskningens inriktning utan i stället tolkas som att forskningen 
vid en institution måste föras ut och presenteras på ett sådant sätt att den 
uppfattas som relevant och intressant av samhällets aktörer, press och allmän-
het. Viktigare än att komma med policyförslag som bygger på djup men smal 
vetenskaplig kunskap – och därmed lätt uppfattas som politiskt irrelevanta 
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– är att beskriva och tolka aktörerna och deras verksamhet i principiella ter-
mer som ger originella och klargörande infallsvinklar. Åtminstone är det min 
erfarenhet att statsvetenskapliga begrepp kan ha en nästan terapeutisk effekt 
genom att i allmängiltiga termer ge perspektiv och ”sätta ord på” samhällets 
aktörer och de problem de står inför.

IBF i Uppsala – en försiktig blick mot framtiden
Omlokaliseringen av SIB till Gävle i början på 1970-talet byggde alltså på ett 
regionalpolitiskt beslut – och bildandet av IBF 20 år senare backades upp av 
en stark lokal opinion. Då universitetet ytterligare 20 år senare beslöt att flytta 
institutet till Uppsala skedde detta i stort sett utan några protester från Gäv-
les politiker – som tvärtom tycks se fram mot att nu kunna göra en köpgalleria 
av det historiskt värdefulla rådhuset. Hur var detta möjligt?

Svaret är nog att alla berörda såg flyttningen som logisk och rimlig. Under 
de tjugo år som gått har det stora flertalet av IBF:s nyrekryterade forskare varit 
bosatta i Uppsala eller Stockholm och pendlat till Gävle. Också IBF:s dokto-
rander bosatte sig vanligen i Uppsala, även de som kom från andra delar av 
landet eller världen. Sanningen är väl den att IBF inte satt så tydliga spår i Gäv-
le – utöver annekteringen av stadens rådhus. Det utvecklade samarbete mel-
lan IBF och Högskolan i Gävle, som alla var för men få engagerade sig i, hade 
inte kommit till stånd, utöver enstaka lärarinsatser och något gemensamt se-
minarium. Efter Bengt Turner, vars professur ursprungligen var delfinansierad 
av Lantmäteriverket, hade IBF inte heller gjort särskilt tydliga avtryck i den 
tänkta samhällsbyggarstaden vid sidan av de återkommande och välbesökta 
Bostadsdagarna, med forskare, politiker och praktiker som IBF regelbundet 
arrangerat som ett led i sin tredje uppgift på disciplinär grund.

Kommer flytten till Uppsala att förändra IBF? Den som vill svara på en 
sådan fråga riskerar att snart bli falsifierad – men jag gör ändå ett försiktigt 
försök.

Det första som kan sägas är att interaktionen med ämnesinstitutionerna nu 
bör kunna bli ännu mer intensiv. Då IBF bildades lyftes forskarnas medverkan 
i ämnesinstitutionernas undervisning fram som den främsta vägen till integra-
tion, vid sidan av doktorandernas dubbla institutionstillhörighet. Denna inte-
gration via undervisning har dock hittills inte lett till lika mycket integration i 
forskningen, även om en hel del gemensamma projekt med andra institutioner 
har genomförts. Men dessa borde kunna bli fler med det ökade seminarieut-
byte som redan kan noteras. Eventuellt skulle också, som antytts ovan, incita-
menten för projektsamverkan och gemensamma publiceringar kunna stärkas 
inom ramen för ekonomisystemet. 

Möjligen skulle närheten till ämnesinstitutionerna också kunna leda till 
problem för IBF genom att förskjuta balansen mellan tema och disciplin, vil-
ket skulle kunna urholka institutets tematiska kärna av akademisk forskning 
om boende och städer. Till saken hör att rekryteringen även i fortsättningen 



TVÄRVETENSKAP PÅ DISCIPLINÄR GRUND

97

bör inriktas på att anställa kvalificerade forskare inom respektive ämnesdis-
ciplin och intressera dem för forskningsområdet, snarare än att handplocka 
områdesspecialister. Lösningen är naturligtvis inte att sätta upp gränser för 
vad man bör forska om på IBF eller på annat sätt försöka få alla att intressera 
sig för samma sak, utan om att slå vakt om en tillräckligt stark kärna. Här 
börjar vi i dag skönja vissa problem med att upprätthålla IBF:s ursprungliga 
kärnområde, nämligen forskning om boende, bostadsmarknad och bostads-
politik, samhällsfrågor som under de senaste åren ägnats stort och växande 
intresse i politik och debatt. För att motverka en urholkning av detta område 
har IBF nyligen formulerat ett forskningsprogram på temat ”Boende och bo-
stadspolitik i förändring” som ska fungera som bas för seminarieverksamhet, 
projekt- och programansökningar samt andra interna och externa aktiviteter 
motsvarande dem som bedrivs inom ramen för det Forte-finansierade ”Mång-
faldens dilemman”. 

En bidragande orsak till problemet är att bostadsforskning, som tidigare 
prioriterades av Byggforskningsrådet, inte ingår i uppdraget för efterträdaren 
Formas, som i dag domineras av jordbruksforskningen samt av frågor om miljö 

Institutet för bostads- och urbanforskning flyttade 2013 till kvarteret Munken i  Uppsala. 
Byggnaderna, med Laboratorium Chemicum som 1752–53 uppfördes som universitetets 
kemiska institution, tillhör stadens äldsta bevarade universitetsmiljöer. Huset under 
ombyggnad längst upp till höger i kvarteret är det så kallade Gårdshuset där IBF nu 
huserar.
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och hållbar utveckling.11 I Formas korta uppdragsformulering nämns bostäder 
inte alls medan ordet ”miljö” förekommer fem gånger (Formas 2014).

Till skillnad från andra centrala politikområden som arbetsmarknad, vård 
och skola finns därför inte något forskningsråd, eller någon annan myndighet, 
som har ett särskilt ansvar för forskning om bostadsmarknad och bostadspo-
litik. Detta är bekymmersamt i en tid då bostadsproblemen ges allt större 
uppmärksamhet i debatten, och den principiella spänningen mellan marknad 
och planering står högt på dagordningen både i den svenska och i den euro-
peiska politiken. 

Låt mig avsluta med att hänvisa till Jim Kemenys syn på bostadsforskning-
ens roll i förhållande till ämnesdisciplinerna. Hans huvudargument är att bo-
stadsforskningen kan och bör dra nytta av generella samhällsvetenskapliga 
teorier – samtidigt som dessa generella teorier kan utvecklas i en intressant 
riktning med stöd av empiriska resultat om boende och bostadsförsörjning, 
med dess samtidigt speciella och allmänintressanta förutsättningar (Kemeny 
1992). För att knyta an till mitt eget ämne: Den internationella bostadsforsk-
ningen domineras fortfarande, trots Kemenys och andras ansträngningar, av 
ett ofta teorifattigt policyperspektiv. Statsvetenskapliga teorier om politiska 
aktörer, spel och institutioner borde vara fruktbara för studiet av ”urban po-
litics” och ”housing politics”, det vill säga politiska processer i staden och i 
bostadsförsörjningen. Och omvänt borde väl genomförda teoristyrda empi-
riska studier av ”housing politics” kunna bidra till utvecklingen av begrepp 
som makt, demokrati, medborgarskap och ”governance” inom den allmänna 
statsvetenskapen.

IBF borde ha bästa möjliga förutsättningar för att i Kemenys anda integrera 
allmän samhällsvetenskaplig teori med empiri om städer och boende – och 
gör det också i stor utsträckning. Men det förutsätter att vi accepterar att tvär-
vetenskap och tredje uppgiften verkligen måste drivas på disciplinär grund. 
Som en bieffekt kan detta också leda till en intressantare och mera teoristyrd 
tvärvetenskaplig forskning än vad man kan åstadkomma genom planering. 
Förhoppningsvis kan den större närheten till ämnesinstitutionerna stärka och 
inte försvaga IBF:s roll i dessa avseenden.

11  Byggforskningsrådets uppgifter överfördes 2001 till det nybildade forskningsrådet Formas 
(Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande), som även övertog ansvaret 
för skogs- och jordbruksforskningen från det tidigare SJFR (Skogs- och jordbrukets forsk-
ningsråd).
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Babylabbets historia och verksamhet
Claes von Hofsten och Gustaf Gredebäck

Spädbarnslabbet har sina rötter i Gunnar Johanssons forskning. Han var pro-
fessor i psykologi vid Uppsala universitet mellan 1957 till 1976 och utmanade 
den etablerade synen på perception genom att hävda att rörelse och föränd-
ring är grundvalen för all perception (Johansson 1975, Johansson, von Hofsten 
& Jansson 1980). Den etablerade synen på perception hävdade att ögat var som 
en kamera som tog bilder av omvärlden som sedan fogades ihop med minnets 
hjälp. Gunnar Johansson visade bland annat att en grupp lysande punkter 
placerade på en persons leder var totalt utan mening i en stillbild men i en 
kort filmsekvens gav den en tydlig och klar upplevelse av en person i rörelse 
(så kallad biologisk rörelse; Johansson 1973). Resultat från vuxenstudier visade 
vidare att rörelser hos ett fåtal punkter resulterade i robusta upplevelser av 
föremål som rörde sig i det tredimensionella rummet. Den etablerade synen 
på perception hävdade att eftersom upplevelse av rörelse kan härledas till per-
ception av stillbilder, så borde rörelseperception etableras sent i utvecklingen. 
Johanssons forskning hävdade tvärtom att eftersom rörelse och förändring 
var perceptionens fundament så borde sådan perception vara medfödd. Den 
forskning som Gunnar Johansson bedrev vid Institutionen för psykologi utgör 
i dag en central beståndsdel i ämnet perceptionspsykologi. Hans studier av 
biologisk rörelse utgör än i dag en bas för många internationella forskargrup-
pers studier av social perception hos vuxna, barn och hos andra arter (Pavlova 
2012, Troje 2013). I Uppsala har dessa idéer inspirerat och fortsätter i dag att 
inspirera till forskning om tidig utveckling av visuell perception. 

Claes von Hofsten disputerade 1973 med Gunnar Johansson som hand-
ledare. I sin avhandling undersökte han visuell perception hos vuxna. Efter 
disputation bestämde han sig för att testa om perception av rörelse är så 
grundläggande som Uppsalastudierna antydde. Om spädbarn kan se och vara 
attraherade av rörliga föremål, så borde de försöka att gripa dem. När den hy-
potesen prövades fann man att så snart spädbarn kunde gripa ett stillastående 
föremål lyckades de även att gripa snabba rörliga föremål (von Hofsten 1980, 
1983). Barnen fångade med lätthet föremål som färdades framför dem med 
en hastighet på över en halv meter per sekund. Denna upptäckt ledde till ett 
flertal studier om hur spädbarn planerar och genomför griprörelser mot rörliga 
föremål. För att bättre kunna utvärdera denna förmåga, utvecklades en metod 
för att mäta handrörelser i rummet med hjälp av två videokameror placerade 
i 90 graders förhållande till varandra.
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Den nya mätmetoden gjorde det möjligt att kvantitativt utvärdera nyföddas 
rörelser. von Hofsten fann att när ett attraktivt föremål rörde sig sakta framför 
det nyfödda barnet och föremålet fixerades, så riktades handrörelser mot det. 
En tydlig förändring i hur handen rörde sig kunde observeras under barns förs-
ta fyra månader. Under den tidigare utvecklingen öppnades alltid handen när 
armen sträcktes ut, oavsett om det fanns ett föremål att gripa eller inte. Vid 
två månaders ålder vidtog emellertid en period då handen i stället knöts under 
samma rörelse. Efter denna utvecklingsperiod började barnen återigen öppna 
handen när armen sträcktes ut men endast då den närmade sig ett objekt. 
Funktionen hos dessa tidiga målinriktade rörelser kan tänkas vara att handen 
på så sätt hamnar i synfältet tillsammans med objektet och att en inlärnings-
process då kan ta vid som i slutändan resulterar i framgångsrika griprörelser. 
År 1980 publicerade von Hofsten en artikel som fått en central betydelse för 
hur forskare uppfattar spädbarn. Han visade att när spädbarn försöker gripa 
ett rörligt föremål så riktar sig handen mot en punkt framöver i rörelsebanan. 
Med andra ord visar barnet framförhållning och anpassar sina handlingar till 
framtida händelser. Tillsammans med Louise Rönnqvist visade han också att 
handen under närmandet av ett objekt anpassar sig till dess orientering och 
storlek. Vidare börjar handen sluta sig omkring objektet i förväg. 

Verksamheten vid spädbarnslabbet i Uppsala upphörde 1984 då Claes von 
Hofsten anställdes vid Umeå universitet. Han grundade där ett nytt spädbarns-
labb som fortfarande är livaktigt. Ett flertal nya problem studerades där som 
var knutna till planering och prediktion av handlingar hos spädbarn. Vidare 

En tidig studie av hur spädbarn fångar snabbt rörliga objekt, på bilden syns Claes von 
Hofsten och ett sex månader gammalt barn som griper ett föremål som kommer farande 
framför barnet. 
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utvecklades där unika metoder för att analysera ögon och huvudrörelser. Efter 
en period på 14 år kom han tillbaka till Uppsalainstitutionen år 1998, då som 
professor i perceptionspsykologi.

Verksamheten mellan 1998 och 2012
Forskningen på spädbarnslabbet har haft tre olika fokus. Den första är hur 
spädbarn förvärvar förmåga att förutsäga händelser i omvärlden och hos dem 
själva. Den andra är hur spädbarn utvecklar sin sociala kognition. Där är frå-
gor som de om social interaktion och empati viktiga. Den tredje är hur de 
olika utvecklingsprocesserna som vi studerar varierar mellan individer, både 
inom typisk utveckling och i de fall då utvecklingen tar en alternativ väg (till 
exempel barn med en autismspektrumdiagnos och barn som föds för tidigt). 
Genom dessa studier kan vi dra slutsatser om spädbarns kunskap om lagbun-
denheter samt hur och när de förvärvas. Denna kunskap är viktig för att förstå 
den tidiga utvecklingen, men ger oss också en unik inblick i hur vi alla formas 
av våra erfarenheter. Genom att undersöka små barn får vi en ökad förståelse 
för människor i alla faser av livet. 

Det unika med spädbarn är att de inte har något språk, vilket gör att vi 
inte kan ge instruktioner eller be våra deltagare berätta hur de uppfattar sin 
omvärld. Vi har därför utvecklat ett flertal metoder som spädbarn tycker är 
roliga samtidigt som de ger oss möjlighet att mäta hur våra deltagare uppfattar 
sin omvärld och reflektera över den. Vi mäter barnets rörelser på olika sätt 
för att utröna hur de styr dem och vilka syften de har med dem. Vi mäter 
ögonrörelser eftersom de återspeglar vad barnet är intresserat av och var det 
riktar sin uppmärksamhet. Slutligen mäter vi barnets hjärnaktivitet på olika 
sätt eftersom den avslöjar viktiga perceptuella och kognitiva funktioner. 

Spädbarns förutsägelser av fysikaliska händelser 
i omvärlden
Processande av information tar för lång tid för att handlingar skall kunna ba-
seras på information om det som just hänt. Alla handlingar måste i stället vara 
planerade och förutsäga vad som skall hända härnäst. Att man kan ha kunskap 
om det som ännu inte har hänt beror på att händelser är lagbundna. Som ex-
empel kan nämnas att ett föremål som rör sig i en viss riktning med en viss 
hastighet kommer att fortsätta att röra sig på det sättet om inte en yttre kraft 
plötsligt påverkar rörelsen. Det finns i princip tre olika typer av lagbunden-
heter som kan underlätta prediktion av vad som kommer att hända härnäst. 
Den första är knuten till fysikaliska lagar. Tröghetslagen och gravitationslagen 
är sådana grundläggande lagar. Andra är de som säger att två föremål inte kan 
befinna sig på samma plats, att ett föremål inte kan röra sig igenom ett annat 
och att ett objekt inte plötsligt kan sluta existera. En annan uppsättning lag-
bundenheter är den som reglerar våra egna rörelser. Våra rörelser bestäms av 
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ett intrikat neuralt system. Det avgör vilka rörelser som är möjliga samt hur 
rörelserna utformas. Förståelsen av fysikaliska händelser och förståelsen av de 
egna handlingarna hänger ihop eftersom de egna handlingarna är baserade på 
kunskap om vad som skall hända härnäst (von Hofsten 2007).

Vi har bland annat frågat hur spädbarn utvecklar förmåga att förutsäga ob-
jektsrörelse. Rörelseperception är en grundförutsättning för detta. Studierna 
av hur spädbarn fångar rörliga objekt visar att spädbarn tidigt har en sådan 
förmåga. Vi har studerat utvecklingen av rörelseperception på två sätt, dels 
genom att med EEG mäta aktivering av den del av hjärnan som processar 
rörelse, dels genom att mäta mjuka ögonrörelser vilka förutsätter perception 
av rörelse. Vi har därvid funnit att den fungerar vid två månaders ålder då 
spädbarn börjar följa objekt med mjuka ögonrörelser. Ett annat prediktions-
problem som vi studerat ingående är spädbarns förmåga att förutsäga uppdy-
kandet av ett objekt som tillfälligt döljs bakom ett annat. En sådan förmåga 
är relaterad till barnets uppfattning att föremål är bestående och att de dyker 
upp i rörelsens förlängning. Vi har funnit att spädbarn lätt klarar sådana upp-
gifter från fyra månaders ålder och att de snabbt kan lära sig av sina erfaren-
heter och anpassa sina förväntningar till vad som ska ske.

Vidare har vi frågat hur spädbarn lär sig att relatera föremål till varandra 
och använda ett föremål som ett verktyg att få effekt på ett annat. Man har 
ofta ansett att detta är en unik mänsklig förmåga men senare forskning visar 
att både primater och vissa fåglar kan förvärva sådan kunskap. Vi frågade om 
små barn förstod hur man passar in ett föremål med en viss form i ett hål med 
motsvarande form. Det visade sig vara en rätt sent utvecklad förmåga som 
barn först behärskar vid knappt två års ålder. När de klarar en sådan uppgift, 
vrider de handen i förväg så att objektet nästan passar in i hålet innan handen 
anländer dit. Om de inte gjort så, hjälper inte justeringar i efterhand, det vill 
säga att feedback inte är en effektiv metod. 

Mycket av denna forskning har haft anknytning till robotik. Intresset för 
utvecklingspsykologi från detta håll kommer sig av att medan robotar är kom-
plicerade att programmera så gäller inte det för biologiska varelser. De börjar 
enkelt och blir mer avancerade och komplicerade under utvecklingens gång. 

En möjlig väg framåt inom robotiken är att utveckla sofistikerade algorit-
mer som efterliknar spädbarnets utveckling. Förhoppningen är att robotarna 
därigenom skall kunna utvecklas via självorganisering. Tanken är att försöka 
rekapitulera den mänskliga utvecklingen i en robot och därigenom kunna dra 
fördel av de biologiska principer som gäller för utveckling av barn. Vår uppgift 
i dessa projekt har varit att utröna de principer som gäller för barn så att robo-
tisterna bättre kan skapa en bra grogrund för självorganisation och utveckling 
hos en robot. 
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Social kognition
Förmågan att förstå lagbundenheter är inte bara viktig i relation till den fysis-
ka världen och egna handlingar. Det finns även lagbundenheter som är knutna 
till interaktioner mellan människor. Genom att förstå dessa sociala lagar kan 
vi delta i sociala samspel och uppfatta de sociala signaler som informerar om 
andra individers emotioner och avsikter. För spädbarn är dessa förmågor extra 
viktiga eftersom föräldrar och syskon utgör en central referensram för all ut-
veckling, både i termer av omvärldsförståelse och trygghet. 

Vi har undersökt dessa processer hos spädbarn i syfte att bättre förstå de 
mekanismer som ligger till grund för mänsklig utveckling. Sociala förmågor 
är mångfacetterade och det krävs ett brett angreppssätt för att nå en god 
förståelse för spädbarns rika sociala värld. Vi undersöker bland annat biolo-
gisk rörelse och fortsätter därmed de undersökningar som Gunnar Johansson 
initierade för över 30 år sedan. Vi undersöker även spädbarns förmåga att 
uppfatta och läsa information från andras ansikten, bland annat vilka känslor 
som uttrycks av andra och vilka objekt i omgivningen som andra tittar på 
eller pekar mot. På senare tid har forskare i gruppen också börjat undersöka 
spädbarns förståelse av samtal mellan vuxna, imitation och utvecklingen av 
empati hos både spädbarn och barn. 

Men det område inom social kognition där vi har gjort det största veten-
skapliga avtrycket följer i spåren av den motoriska forskning som bedrivs 
vid labbet. Flera studier från andra forskargrupper har visat att människor 
förutsäger målet för sina egna handlingar. Detta kan mätas med hjälp av en 
ögonrörelsekamera som filmar hur en aktörs blick relaterar till deras manuella 
handlingar. Ett konkret exempel skulle kunna vara att vi som vuxna tittar 
på kaffekoppen som vi ska dricka ur innan vår hand kommer fram till kop-
pen. Dylika prediktioner är en integrerad del i alla målinriktade mänskliga 
handlingar. Vi visade för snart tio år sedan att spädbarn och vuxna på samma 

Två av uppgifterna som applicerats hos roboten iCub: krypa och gripa. 
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sätt förutsäger andra människors mål (Falck-Ytter, Gredebäck & von Hofsten 
2006). Genom att kunna förutsäga vad andra människors pågående handlingar 
kommer att leda till kan vi följa med i andras handlingar, planera egna hand-
lingar och på ett smidigt sätt interagera med andra. 

Denna förmåga och de mekanismer som gör det möjligt för oss att förut-
säga andra människors mål har beskrivits i ett 20-tal vetenskapliga artiklar 
från vår grupp, med fokus på olika åldrar, kulturer och konkreta situationer 
(Gredebäck och Melinder 2010, Fawcett och Gredebäck 2014). Sammantaget 
visar dessa studier att barn har en betydligt rikare förståelse av sin omgiv-
ning är vad som tidigare antagits. Vi har också lärt oss att det finns en tydlig 
kontinuitet i sociala förmågor mellan barn och vuxna, att samma processer 
och eventuellt liknande upplevelser av sociala situationer finns hos vuxna och 
barn. Givetvis är vuxnas förståelse mer komplex men grunderna tycks vara de 
samma. Men framförallt, vi har argumenterat för och påvisat att denna form 
av social kognition, förmågan att förutsäga andras handlingar, har sitt ursprung 
i observatörens egen förmåga att utföra handlingar som liknar dem vi observe-
rar. Teoretiskt har vi härlett dessa processer till det i dag så populära spegel-
neuronsystemet och dess antagande att vi använder oss av de neurala processer 
som styr våra egen motorik för att förstå andra människor (Elsner et al. 2013). 
I samband med denna forskning har vi även direkt undersökt utvecklingen av 
spegelneuronsystemet hos små barn och vidareutvecklat vår kunskap om de 
neurala strukturer som bearbetar social information. Denna forskning bedrivs 
med hjälp av EEG utrustning som mäter den svaga elektriska signalen som 
uppkommer vid neurala processer i hjärnan (Nyström et al 2008). 

Filmerna visar en person som flyttar bollar till en hink. De tre linjerna visar bollarnas 
rörelsebana. Studier från vår grupp visar att både tolv månader gamla spädbarn och 
vuxna förutsäger målet med handlingen. De tittar till hinken innan bollen kommer fram. 
Men det sker endast när bollen flyttas av en person (HA i resultatfigurerna till höger) 
men ej när bollen rör sig av sig själv till målet (oavsett om bollen rör sig på samma sätt 
som den mänskliga handlingen (a till vänster) eller om bollen rör sig i en mer rak bana 
till målet (b till vänster). (Från Falck-Ytter, Gredebäck & von Hofsten 2006.) 
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Fokus på individuella skillnader
Vi har på spädbarnslabbet studerat såväl typisk utveckling som de fall då 
utvecklingen tagit en annan utvecklingsbana. Hos de individer där utveck-
lingen inte framskrider på ett typiskt sätt, uppstår särskilda behov. Hur dessa 
behov gestaltar sig beror på vilket sätt utvecklingen avviker från den typiska 
och vilka konsekvenser detta har för individens möjligheter att anpassa sig 
till samhället. Denna forskning har som utgångspunkt tagit de grundläggande 
perceptuella och motoriska förmågor samt de färdigheter i social kognition 
som vi funnit hos typiskt utvecklade barn. Det är därför viktigt att studera 
och beskriva funktionshindren för att kunna förstå och hjälpa dessa individer 
på lämpliga sätt. Vi har framför allt studerat två grupper av individer med 
avseende på de grundläggande förmågor som vår tidigare forskning funnit vara 
viktiga för barns utveckling: prematura barn och barn med autismspektrum-
diagnos.

Mycket prematura barn löper risk för att hjärnans utveckling blir skadad 
eller störd. Det är framför allt tidiga hjärnblödningar och störningar på de 
sensoriska nervbanorna som är riskfaktorer. En stor studie av mycket för tidigt 
födda barn har genomförts på spädbarnslabbet i samarbete med Institutio-
nen för kvinnors och barns hälsa och Institutionen för neurovetenskap. I den 
deltog alla barn födda före vecka 32 i Uppsala läns landsting under fyra års 
tid. Totalt var det 102 barn av vilka de mest prematura var födda i vecka 22. 

Ett spädbarn som deltar i en studie av social kognition med hjälp av EEG. 
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Vi mätte barnen när de skulle ha varit två och fyra månader om de hade fötts 
i normal tid. Uppgiften var att följa ett föremål med blicken medan vi mätte 
ögon och huvudrörelserna. Vi fann klara skillnader mellan dessa barn och typ-
iskt utvecklade barn. De prematura barnen hade en klart försenad utveckling 
i dessa avseenden, vilket är intressant med tanke på att de hade haft möjlighet 
att praktisera synen betydligt längre än typiskt utvecklade barn. Dessa barn 
följs nu upp kliniskt vid sex och elva års ålder.

Social utveckling är förankrad i barns förmåga till social kontakt, deras för-
ståelse av andras känslor och handlingar samt deras förmåga att kommunicera 
via gester och språk. I normala fall kompletterar dessa faktorer varandra och 
ger tillsammans utmärkta förutsättningar för barnets socialisering. Allvarliga 
störningar i socioemotionella och kommunikativa förmågor är gravt handi-
kappande och går under beteckningen autism. Vi har studerat hur sociala och 
kommunikativa förmågor hos barn med autism återspeglar sig i blickbeteen-
det. Blicken spelar en utomordentligt viktig roll i all social aktivitet. Genom 
att betrakta andra personers ansikten får man information om deras känslor, 
intentioner och vad de riktar uppmärksamheten mot. Vi använder vår egen 
blick för att fånga andra personers uppmärksamhet och peka ut viktiga före-
teelser i omgivningen. Blicken är även en utomordentligt viktig faktor i den 
kommunikativa processen. Vi har funnit att barn med autismspektrumdiag-
nos när de betraktar ett par personer som samtalar inte fixerar munnen och 
ögonen hos de talande i samma utsträckning som typiskt utvecklade barn och 
att de inte heller förutsäger nästa replik i konversationen.

Den nuvarande och framtida verksamheten
År 2010 tog Gustaf Gredebäck över verksamheten och 2012 blev han tilldelad 
en professur i utvecklingspsykologi vid institutionen. Samma år skedde en 

Genomsnittligt fixeringsmönster vid betraktande av en konversation hos en grupp barn 
med ASD, autismspektrumdiagnos (n=10) till höger och en grupp typiskt utvecklade 
barn (n=11) till vänster. Rött är den största koncentrationen av fixeringar (Från von 
Hofsten, Uhlig, Adell & Kochukhova 2009).
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sammanslagning av spädbarnslabbet och Gunilla Bohlins utvecklingspsyko-
logiska forskargrupp vid samma institution. Under det nya namnet Uppsala 
Barn- och Babylab (www.babylab.se) fortsätter vi undersöka de frågor som 
präglat verksamheten mellan 1998 och 2012. Vi fortsätter undersöka späd-
barns sociala och motoriska utveckling. Samtidigt fortsätter den forskning 
som tidigare bedrevs av Gunillas forskargrupp med fokus på anknytning mel-
lan barn och föräldrar och utvecklingen av exekutiva funktioner. Syftet med 
sammanslagningen är att skapa en internationell stark forskargrupp med bred 
kompetens inom utvecklingspsykologi. Genom att bygga samarbeten mellan 
forskare med inriktning mot experimentella studier av tidig utveckling och 
forskare som i större grad fokuserar på senare utveckling och individuella 
skillnader hoppas vi kunna ta oss an större forskningsprojekt som tar ett hel-
hetsgrepp kring barns utveckling.

För närvarande pågår ett flertal större longitudinella studier i gruppen. Ett 
projekt i samarbete med KI undersöker tidiga markörer för autismspektrum-
diagnos där 100 barn med hög risk för diagnos följs från tio månader till tre 
års ålder. Ett annat projekt följer 160 barn från sex månader upp till fyra 
års ålder i syfte att utröna betydelsen av tidiga social förmågor för senare 
utveckling med ett fokus på individuella skillnader i kognition, exekutiva 
kontrollfunktioner, empati, anknytning, och kamratrelationer. Projektet ge-
nomförs i samarbete med Institutionen för kvinnor och barns hälsa vid Upp-
sala universitet. Andra pågående longitudinella projekt undersöker relationen 
mellan anknytning och senare exekutiva kontrollfunktioner eller utnyttjar en 
longitudinell design för att hitta grunderna för exekutiv kontroll tidigt i ut-
vecklingen. Ytterligare projekt fokuserar på ansiktsperception och effekten av 
delad föräldraledighet eller på relationen mellan tidiga sociala förmågor och 
senare språkutveckling och empati. Många av dessa projekt skulle inte kunna 
ha utvecklats utan den sammanlagda kompetens som finns hos forskarna vid 
Uppsala Barn- och  Babylab. 

Mer information om Uppsala Barn- och Babylab
2014 arbetar 40 disputerade forskare, doktorander och emeritus professorer i 
gruppen. Alla familjer i Uppsala som får barn får ett brev av oss där vi frågar 
om familjen vill delta vid någon av våra studier. Av Uppsalas samtliga små-
barnsföräldrar svarar 30 % att de gärna vill bli kontaktade. De flesta av dessa 
familjer besöker oss senare på labbet i Blåsenhus. Många kommer flera gånger 
och varje år besöker cirka 3 500 deltagare vårt lab. Samtidigt pågår många av 
våra studier utanför labbet med hjälp av frågeformulär och besök i skolor och 
på dagis. Under de senaste åren har vi tillsammans fått forskningsanslag på 
över 70 miljoner kronor med stöd från bland annat European Research Coun-
cil, Marie Curie, Wallenberg, Vetenskapsrådet, Riksbanken, och FORMAS. 
Två kvalitetsutredningar vid Uppsala universitet (KoF07, KoF11) har rankat 
labbet som världsledande.
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Intermediärer och globala teman – vem styr det 
transnationella samspelet mellan universitet?
Kerstin Sahlin

Ett globalt universitetsfält i omvandling
Under de senaste decennierna har vi bevittnat en närmast dramatisk om-
vandling av det som numera formats till ett globalt universitetsfält präglat av 
konkurrens, marknadstänkande och starka inslag av privata intressen. Med 
expansionen har den högre utbildningen och forskningen samtidigt kommit 
att bli ett allt viktigare politikområde. De politiska reformerna är nationella, 
men följer globala trender om än med lokala och regionala variationer. Likt 
modevågor sveper tidstypiska idéer och ideal för hur forskning och utbildning 
skall styras och organiseras över den akademiska världen. Rankningslistor, ex-
cellenssatsningar och en ökad användning av utvärderingar har spritts globalt 
och blivit föremål för mycken uppmärksamhet, imitation och allehanda reak-
tioner. Modeller för kvalitetsbaserad resursfördelning, autonomi och akade-
miskt ledarskap är andra globalt spridda teman. En styrning och resursfördel-
ning som betonar forskningens relevans och nyttiggörande är ytterligare ett 
sådant transnationellt spritt tema.

Utvecklingen följer inte någon övergripande plan och drivs inte av ett in-
tresse, utan av många och i små steg – ibland motverkande, ibland utvecklade 
i självförstärkande spiraler. Det är svårt att i det korta perspektivet särskilja 
dagsländor från mer genomgripande långsiktiga förändringar. Detta är nog en 
förklaring till att många universitet och många utformare av forskningspolitik 
närmast ängsligt hänger med i trenderna. De imiterar, bevakar, rapporterar 
och administrerar.

För att begripa universitetens, forskningens och den högre utbildningens 
utveckling också lokalt behöver vi förstå dynamiken i detta globala fält; vad 
det globala universitetsfältet består av och varför globala teman av det slag jag 
redan nämnt får ett sådant genomslag och så stor uppmärksamhet.

En tidigare version av denna uppsats gavs som föredrag vid Vitterhetsakademiens samman-
komst den 7 januari 2014. Föredraget trycks i Vitterhetsakademiens årsbok 2014.
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En genomorganiserad värld
Vi lever i ett genomorganiserat samhälle. Nya organisationer skapas var dag 
runt om i världen och med dessa skapas också arenor och kanaler för spridning 
av idéer, jämförelser, konkurrens och samarbete. En typ av organisationer som 
växt i antal alldeles oerhört under de senaste decennierna är de internationella 
organisationerna. I Europa har de växt upp närmast som svampar ur jorden 
tydligt centrerade kring Bryssel.

Den årligen utkommande Yearbook of International Organizations visar tyd-
ligt på denna expansion.1 År 2013 listade årsboken 26 331 aktiva internationella 
organisationer över hela världen. 2 021 av dessa klassificeras som ”intergovern-
mental” (mellanstatliga), och resten – 24 310 – som ”non-governmental” (icke 
statliga). Det är också i denna senare grupp som vi ser den dramatiska, när-
mast exponentiella, ökningen av antalet organisationer framförallt under de 
tre till fyra senaste decennierna. Vanligen översätts ”non-governmental” till 
icke-statliga, men stater – eller snarare delar av stater – är ofta medlemmar 
också i dessa ”non-governmental organizations”. Att så många organisationer 
klassificeras som icke-statliga är således inte ett uttryck för att stater inte är 
involverade. Snarare vittnar det om ett komplext transnationellt nät av orga-
nisationer där stater är med och styr, och styrs, i olika former och konstel-
lationer. I dessa organisationer, och i samspelet mellan dem, vävs privat och 
offentligt, internationellt och nationellt samt styrning och styrda samman. 
Utvecklingen motiverar studier som reder ut och förklarar hur världen styrs, 
till exempel en sådan som Who Governs the Globe? (Avant et al. 2010).

Att skapa och utveckla organisationer är så vanligt och ofta så självklart 
– för givet taget – att vi i tidigare forskning beskrivit detta som en grundläg-
gande institutionell kraft som driver transnationell styrning (resonemanget 
utvecklas i inlednings- och avslutningkapitlen i Djelic och Sahlin-Andersson 
2006). En av de första saker som görs när något händer eller när ett problem 
skall lösas är ofta just att skapa en organisation för att hantera situationen eller 
driva utvecklingen. När vi beskrivit organisering som en institutionell kraft 
har vi också pekat på att organiserandet utvecklar sin egen dynamik – i delar 
oberoende av innehållet i verksamheten; en dynamik som får konsekvenser 
också för statligt och nationellt styrda samhällssfärer. En grundläggande or-
ganisationsteoretisk lärdom är den, att när en organisation väl bildats är det 
svårt att lägga ner den. Det är många som arbetar för att organisationer skall 
överleva, och ofta för att de skall expandera.

1  Yearbook of International Organizations ges ut av den brysselbaserade organisationen Union 
of International Associations. Se www.uia.be.
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Universitetsfältets intermediärer
Att antalet universitet och högskolor runt om i världen har ökat markant un-
der många decennier är välkänt och har också diskuterats i olika sammanhang. 
Men en annan typ av organisationer på fältet, som också expanderat kraf-
tigt, är de internationella organisationerna. I ett pågående forskningsprojekt 
intresserar vi oss för den mängd organisationer som verkar transnationellt på 
universitetsområdet i syfte att bättre förklara universitetsfältets styrning och 
utvecklingen av de tidstypiska globala teman som jag nämnde inledningsvis. 
Vi ser särskilt på de internationella organisationerna som vanligen inte förde-
lar resurser eller utfärdar tvingande regler, men de deltar i utvecklingen av 
allianser, bedömningar och kvalitetskriterier. De deltar i lobbyarbete, policy-
utveckling och agendasättande. De anordnar konferenser och ger ut publika-
tioner. Inom organisationsteorin karaktäriserar vi dem som ”intermediärer”. 
De kan sägas verka mellan de styrande staterna och de styrda universiteten. 
Terminologin är samtidigt i viss mån missvisande då studier av styrning i 
praktiken, av den typ som exempelvis presenteras i de volymer jag refererat 
till tidigare (Avant et al 2010, Djelic och Sahlin-Andersson 2006), just visar 
på att intermediärerna i hög grad är en del av den komplexa styrning som 
forskningen försökt fånga med hjälp av utveckling av begreppet ”governance”. 
Genom att studera vad dessa intermediärer gör, men också deras relationer till 
varandra och med andra, kan vi se hur de påverkar och omformar det globala 
universitetsfältet.

Utvecklingen av internet är till stor hjälp för att enkelt studera och synlig-
göra dessa intermediärer. Jag har redan hänvisat till Yearbook of International 
Organizations. Med den som bas började vi lista europeiska intermediärer på 
universitetsområdet. Vi har läst dessa organisationers hemsidor och komplet-
terade med ytterligare organisationer. Vi har sedan med hjälp av ett så kallat 
webcrawling-verktyg mer systematiskt studerat vem som hänvisar till vem, 
och i vilka sammanhang.2 På så sätt får vi fram utvecklade nätverk där vi kan 
se vilka intermediärer som är centrala respektive perifera, och i vilka sam-
manhang de är det.3

Det europeiska universitetsfältets intermediärer
Vi har identifierat 98 aktiva och till varandra länkade intermediärer på det eu-
ropeiska universitetsfältet. Flera av dessa organisationer arbetar förstås också 
globalt. Det finns fler, men de här är de som visar minst fem länkar till andra 
organisationer, vilket vi använt som kriterium för att de är integrerade i fältet.

2  Denna webcrawling görs av Achim Öberg, Universitetet i Mannheim, som också är en del-
tagare i projektet. De figurer som visas i uppsatsen har skapats genom Achim Öbergs data-
analyser.
3  Vi är mitt uppe i det empiriska arbetet och data är ännu preliminära.
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Den äldsta och största gruppen är medlemsorganisationer av nationella 
sammanslutningar. Några exempel är European University Association, den 
nyligen bildade Science Europe och den krympande, kanske döende Euro-
pean Science Foundation. På brysselspråk kallas dessa ofta för ”stakeholder 
organizations”; de bevakar intressen och kompetenser särskilt gentemot EU. 
Antalet sådana expanderade framför allt under 1980-talet. Universitetsnät-
verk är en annan grupp som växer. Välkända exempel är Coimbragruppen 
som samlar ett drygt fyrtiotal europeiska universitet och det betydligt mindre 
och yngre men också mer inflytelserika LERU (League of European Research 
Universities). Några universitetsnätverk är av äldre datum men ett flertal nya 
har bildats under 2000-talet, och de har utvecklat täta kontakter med andra 
intermediärer. Detsamma gäller en tredje grupp av intermediärer, som mer 
direkt är formade för att utvärdera, ranka och granska universitet eller delar 
av universitet. Ett knappt tjugotal sådana är i dag aktivt verksamma inom 
Europa. Flertalet av dem har bildats sedan millennieskiftet. Våra mätningar 
visar också hur mellanstatliga organisationer som OECD och Världsbanken 
har ökat sitt engagemang inom högre utbildning, något som också bekräftas 
av andra studier.4

Ur våra analyser växer det fram en bild av ett tätt sammanhållet nätverk av 
intermediärer. Centrum finns i Bryssel och kopplingarna till EU är täta.

Med hjälp av webcrawling-tekniken kan vi också se vilka ord organisatio-
nerna använder på sina hemsidor. Bland topp-20-listan över ord som oftast 
förekommer (exkluderat de kanske självklara orden ”university”, ”students” 
och ”society”, och ord ur vardagsspråket) återfinns orden ”quality”, ”evalua-

4  Jag har utvecklat resonemanget i Sahlin 2013.

Figur 1. Utveckling av intermediärer i det globaliserade europeiska universitetsfältet. 
Figuren visar antal samt år när organisationerna bildats.
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tion”, ”governance”, ”reform”, ”excellence”, ”quality assurance”, ”accreditation”, 
”Bologna”, ”mobility”, ”internationalization” och ”ranking”. ”China” och ”Chi-
nese” dyker också upp bland de mest frekventa orden, men än mer frekvent 
är ordet ”Africa”. När vi ser vilka som använder vilka ord upprepas mönstret 
med ett tätt sammanflätat nätverk med centrum i de Brysselbaserade och till 
EU nära kopplade organisationerna.

Självklart kan dessa första preliminära analyser inte i sig tas som grund för 
slutsatser. Det krävs mer och andra data och mer och andra analyser. Men 
ändå, när vi jämför dessa preliminära data, och när vi kombinerar studierna 
av länkar i nätverket och ord med mer kvalitativa studier av intermediärernas 

Figur 2. Intermediärer i det globaliserade europeiska universitetsfältet 2014.
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aktiviteter, framträder en bild av organisationer som engagerar sig i liknande 
teman, som är med och sprider, förstärker och riktar uppmärksamheten på 
dessa teman – och som är nära sammanlänkade med EU. De försöker påverka 
EU men utvecklar också samarbeten och beroenden till EU.

Våra resultat så här långt pekar på att de aktiva och växande interme-
diärerna inte bara förstärker globala teman. De lever i nära samspel med en 
transnationellt utvecklad politik, en forsknings- och utbildningspolitik som 
också känns igen från land till land. En hypotes så här långt är att de aktiva 
intermediärerna förstärker politiseringen av universitetsfältet.

Samspelet mellan olika intermediärer på det globala universitetsfältet kan 
vi också analysera genom att följa utvecklingen av enstaka teman. När vi följer 
enstaka teman, och när vi ser till i vilka sammanhang universitetsföreträdare 
medverkar – bland annat som medlemmar och som deltagare i projekt och 
konferenser – finner vi ett nära samspel mellan universitet och intermediärer. 
Våra analyser så här långt indikerar att universiteten i många fall är de som 
följer, snarare än driver, intermediärernas dagordning.

Jag nämnde inledningsvis några exempel på teman som under de senaste 
åren tydligt har präglat det globala universitetsfältet: autonomi, akademiskt 
ledarskap, kvalitetsbaserad resursfördelning, excellens, utvärdering och rank-
ning. Ser vi till utvecklingen i enskilda länder, i Europa och för all del också 
runt om i världen, återkommer de nämnda orden. En rad länder i Europa, 
däribland Sverige, har infört olika former av kvalitetsbaserad resursfördelning. 
Omtalade excellenssatsningar har gjorts i bland annat Frankrike, Tyskland, 
Danmark och Sverige. Reformer för att ge universiteten mer autonomi känns 
också igen som en central del de senaste årens svenska universitetspolitik. 
I andra länder har också universitetens reglering reformerats med autonomi 
som ledstjärna. Jämförelser mellan länder visar att alla inte gör likadant. Det 
finns ett stort utrymme för lokala variationer. Olika länders historia och insti-
tutionella förhållanden präglar hur de internationellt spridda generella idéerna 
konkretiseras. De europeiska intermediärerna medverkar i utvecklingen och 
spridningen av globala teman. Nationella aktörer följer i spåren. På ett gene-
rellt plan utvecklar länderna likartade reformer, men hur det sker och vilket 
innehåll som läggs i de generellt spridda idéerna skiftar.

Alla globala teman tar dock inte vägen genom en nationellt utformad uni-
versitetspolitik. Representanter för enskilda universitet, enskilda experter 
och enskilda grupper deltar i och låter sig påverkas av intermediärernas dag-
ordningar. Ett tydligt exempel på ett globalt tema, som på olika vägar – ge-
nom en blandning av statlig politik, individers initiativ och intermediärers 
aktiviteter – utvecklats globalt och översatts lokalt, är universitetsrankning. 
En kort exposé över rankningens utveckling, spridning och regionala variation 
illustrerar dynamiken i det globaliserade universitetsfältet och i den transna-
tionella spridningen av teman.
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Exemplet rankning
Inom handelshögskolesfären inleddes en transnationell utvärderings- eller ac-
kre di te rings våg i slutet på 1990-talet. Den brysselbaserade medlemsorgani-
sationen EFMD (European Foundation for Management Development), ut-
vecklade en europeisk ackreditering.5 Startskottet för EFMD:s engagemang 
på ackrediteringsområdet var dels att organisationen höll på att förlora med-
lemmar och sin position i det europeiska handelshögskolelandskapet, dels att 
organisationen och dess medlemmar ville värna europeiska handelshögskolors 
position och särart. Därför utvecklade de ett ackrediteringsprogram, i nära 
samspel med andra europeiska organisationer och i reaktion mot amerikanska 
ackrediteringsprogram som höll på att introduceras i Europa. Sedan 1990- 
talet har EFMD expanderat kraftigt inom och bortom Europa. Organisatio-
nen hade i juli 2014 över 800 medlemmar i 81 länder och har ackrediterat 144 
handelshögskolor/ekonomprogram runt om i världen. Man har utvecklat nya 
former för ackreditering, bland annat av särskilda typer av program, och man 
har utvecklat ett nära samarbete med den amerikanskbaserade ackredite-
ringsorganisationen AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools 
of Business) som man inledningsvis så aktivt reagerade emot. Jag nämner just 
EFMD eftersom expansionen här är ett exempel på hur enskilda organisa-
tioner utvecklar och sprider nya former av exempelvis utvärdering – delvis 
genom imitation av andra, delvis i konkurrens med andra – och att denna 
expansion till dels kan förklaras av organisationens drivkraft att överleva, växa 
och öka såväl intäkter som attraktion av uppmärksamhet och påverkan. In-
tresset att värna om regional variation låg också bakom organisationens ex-
pansion. Handelshögskolesfären var tidigt föremål för ackreditering och rank-
ning.6 Universitet har följt efter.

Internationella rankningslistor har på kort tid kommit att få stor påverkan 
på universitet – kanske särskilt i frågor om policy, presentation och organi-
sation. De har också, tillsammans med en mer utbredd användning av bib-
liometri och en kraftig betoning av universitetens marknadsföring, påverkat 
forskning, rekrytering och utbildning. Den första internationella rankningslis-
tan utformades år 2003 av professor Nian Cai Liu, verksam vid Shanghai Jiao 
Tong University. Denna lista, ofta kallad Shanghairankningen, är fortfarande 
den ledande i världen.7 Bakgrunden till utformningen var att professor Liu, 
nyss återkommen till Kina med en doktorsgrad i kemi från Kanada, drogs in 
i den kinesiska regeringens satsning på att skapa världsklassuniversitet. För 
att mäta och fastställa kinesiska universitets internationella ställning tog Liu 

5  De slutsatser om EFMD:s utveckling som jag lyfter fram här bygger i stor utsträckning på 
Hedmo 2004.
6  Linda Wedlin har bedrivit omfattande forskning kring denna utveckling. Se till exempel 
Wedlin 2006.
7  Denna lista, och flera andra varianter, samt shanghaigruppens utveckling och övriga aktivi-
teter presenteras på www.shanghairanking.com.
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fram en serie kriterier, baserade på öppna och lätt tillgängliga data (Nobelpris, 
publikationer i Science och Nature, highly cited researchers etcetera). Viktigt 
för att en sådan lista skall få legitimitet är förstås att den bekräftar gängse och 
spridda uppfattningar. Följdriktigt hamnade Harvarduniversitetet i topp och 
fick index 100.

Mottagning av nya studenter i Universitetshuset. Internationella rankningslistor har på 
kort tid kommit att få stor påverkan på universitet – även för rekrytering av studenter. 
Numera rankas även rankningar.
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Reaktionerna lät inte vänta på sig. Enkla mått och tävling fångar uppmärk-
samheten i ett samhälle så präglat av informationsöverflöd. Många imponera-
des. Kurser och konferenser hölls om hur man skulle tolka listorna men också 
hur man kunde klättra. Att hänvisa till positionen på listan blev en vanlig 
retorik vid universitetens högtidstal och vid utformning av internationella 
samarbeten. Men också kritik följde, bland annat med hänvisning till att mått-
ten var alltför enkla, att många aspekter av universiteten – undervisning och 
samverkan med omgivande samhället till exempel – lämnades därhän, att lis-
torna passade bättre för att jämföra universitet inom vissa regioner (läs USA) 
än i andra, och att det var alltför grovt att jämföra hela universitet. Nya listor 
skapades runt om i världen, flera som följd av kritiken och med ambitionen att 
ge utrymme för mer regional variation. Listorna lockade, men många kände 
sig kallade att hitta bättre mått. Rapporter skrevs och jämförelser gjordes. 
European University Association granskade och jämförde i en ganska kritisk 
rapport 13 rankningslistor (Rauhvargers 2011). Andra internationella organisa-
tioner var mer positiva och proaktiva. En särskild expertgrupp, International 
Ranking Expert Group, formades i samarbete mellan Unesco European Cen-
tre for Higher Education i Bukarest och Institute for Higher Education Policy 
i Washington DC. De har utformat principer för hur rankning bör göras och 
de håller regelbundna möten. Och för några år sedan startade de en ”ranking 
audit” – så nu rankas rankningar.

Efter flera års utredande och omfattande diskussioner har på EU:s initiativ 
en europeisk multirank lanserats våren 2014 där olika aspekter av universitet 
värderas och jämförs.8 En standardisering med variation. Multirank har lanse-
rats med frasen ”Universities Compared. Your way”.

I spåren av rankningarnas utbredning har nya internationella organisationer 
bildats, existerande har mobiliserats och inte minst de privata tidskriftsförlag 
som äger bibliometriska databaser drivit på. Universitet har skapat egna poli-
cyer och egna grupper för att bevaka utvecklingen, ibland för att aktivt klättra 
på listorna. Universitet och hela universitetssystem har reformerats med hän-
visning till rankningen för att bli internationellt mer konkurrenskraftiga. Sät-
ten att mäta som ligger till grund för många rankningslistor har också plockats 
upp i delar – även av vår egen regering – som en grund för resursomfördelning.

Avslutningsvis
I den här uppsatsen har jag gjort några nedslag i min och mina kollegers ti-
digare och pågående forskning om intermediärer, transnationell styrning och 
globala teman. Alla gör inte samma sak i det globaliserade universitetsfältet 
och alla är inte eniga. Exemplet rankning visar att just en strävan efter varia-
tion och lokal och regional anpassning är en viktig drivkraft bakom temans 

8  Se www.umultirank.org.
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globala utbredning. Med utvecklingen har också fältet stratifierats och hela 
grupper av universitet och länder marginaliserats.

Likriktning och variation blir varandras drivkrafter. En aktiv kritik har inte 
bromsat utvecklingen utan snarare drivit på, med skapande av fler grupper 
och fler mått, med utvecklad administration och fler möten. Sätten att rea-
gera på de globala temana skiftar mellan regioner, länder och lärosäten. Men 
temana har ett sådant genomslag att de rör alla. De likriktar i viss mån kvali-
tetsmått och ambitioner, men de är ofta så generella att de ger utrymmen för 
lokala anpassningar. Ibland handlar temana mest om policyer och strategier 
medan utbildningens och forskningens praktik präglas av lokala traditioner 
och stabilitet. Men det är få som står helt utanför. En av de kanske viktigaste 
konsekvenserna av de transnationellt spridda temana är att de ökar adminis-
trationen och organisationen både inom enskilda lärosäten och i universitets-
fältet i stort.
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Kollegialitet och linjestyre 
– oförenliga roller eller nödvändig dualism?
Shirin Ahlbäck Öberg

Vad i all världen ska man med en fakultet till? Det är en fråga som är dags-
politiskt mycket aktuell, och också brännande. En fakultet är nämligen inte 
vilken organisation eller korporation som helst, utan är egentligen själva ma-
nifesteringen av den styrning underifrån som traditionellt karaktäriserat uni-
versitetet. I fakulteten samlades kollegerna – de disputerade lärarna – och 
fattade beslut om gemensamma frågor som rörde verksamheten. Det kolle-
giala beslutsfattande har alltså länge varit intimt förknippat med universitetet 
som idé. Det intressanta är att kollegialitet (faculty governance) som länge har 
varit en underförstådd princip plötsligt blivit alltmer artikulerad, inte minst i 
den svenska debatten, och skälet är uppenbart.1 Vi lever i en tid där ett annat 
styrningsideal under de senaste decennierna varit överordnat inom offentligt 
finansierad verksamhet, det vill säga en typ av linjestyrning enligt näringslivs-
modell (så kallad New Public Management eller NPM). Ledningskomponenten 
i NPM bygger på en stark tilltro till det starka och rationella ledarskapet. Det 
är ett ledningsideal som bland annat härbärgerar idén om att ledningens erfa-
renhet av den verksamhet som ska ledas inte är det viktiga – mottot är snarare 
”låt chefer vara chefer”. Förhoppningen är att verksamhetens effektivitet och 
kvalitet ska stärkas. Detta näringslivsinfluerade ideal har spridit sig även till 
våra svenska lärosäten.

Kollegialitet har således blivit ett omstritt begrepp i diskussionen om uni-
versitetens styrelseformer och den akademiska friheten, där kollegialiteten 
ofta ställs mot managementkulturens krav på linjestyrning. I den senare styr-
ideologin ligger som nyss nämnts en idé om styrning ovanifrån genom ett 
starkt och så kallat professionellt ledarskap, vilket också inrymmer ett tänkt 
behov av centrala strategier, samt uppföljning och utvärdering ovanifrån. Men 
hur väl rimmar detta ideal med universitetets traditionella styrform? Vem bör 
avgöra vad som utgör kvalitet och innehåll vad gäller forskning och undervis-
ning? I dagens Sverige finns två helt motsatta svar på den senare frågan. Om 
man läser av hur man på senare tid rent organisatoriskt har inrättat beslutsfat-
tandet vid våra svenska lärosäten så skulle svaret från oroväckande många bli, 
att det är högskoleledningen som ska fälla avgörandet (införande av ren linje-
styrning), medan några lärosäten anförtror just dessa omdömesfrågor till organ 

1  Denna text bygger på tidigare arbeten som jag publicerat själv eller tillsammans med andra. 
Se Ahlbäck Öberg 2011 och Rider, Sundberg & Ahlbäck Öberg 2014.
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bemannade med kollegialt valda representanter och där även andra grupper är 
representerade. Dessa skillnader är inte ovidkommande. Arbetsfördelningen 
vad gäller beslutsbefogenheter inom ett lärosäte är av så avgörande betydelse 
att om förståelsen för den – i det svenska fallet – nödvändiga styrningsdualis-
men saknas kan man med fog fråga sig om inte det iakttagna avvecklandet av 
den kollegiala styrformen hos flera lärosäten allvarligt skadar verksamhetens 
akademiska trovärdighet. I detta kapitel kommer jag att dels linjera upp vad 
den nyss nämnda styrningsdualismen går ut på, dels kommentera den avkol-
legialiseringen som pågått och pågår.

Vad innebär kollegialitet?
Kollegialitet kommer från latinets collegium, som betyder gille, samfund av 
ämbetsbröder, och är benämningen för förhållandet universitetets kolleger 
emellan. Som Henrik Björck pekar ut i sin skrift förenade de medeltida uni-
versiteten studenter och lärare i ett slags skråkorporationer. Ett uttryck för 
detta är den organisation med självständiga colleges som finns vid universitet 
som Cambridge och Oxford. Kollegialitet handlar således om universitetets 
traditionella styrform, och begreppet innefattar både en kultur och en struktur 
(Björck 2013, 5).

Den akademiska kulturen bygger som bekant på idén om kunskapens pri-
mat, det vill säga det är inte makt eller position som ska vara avgörande för 
kollegernas beslut utan det är evidens och argumentationens giltighet och 
räckvidd som är det centrala. Seminariet är således förebilden, men observera 
att det inte finns något som säger att detta måste vara en konsensusbaserad 
modell – efter diskussion kan majoritetsprincip mycket väl få fälla utslaget. I 
den meningen är kollegialitet en platt styrelseform. Om någon intar en ledan-
de ställning ska det vara på grundval av meriter som hon har tilldelats av sina 
kolleger enligt gemensamma normer. Det handlar alltså om en självpålagd och 
allmänt accepterad meritokrati. En kollegialt vald ledare ska vara en primus in-
ter pares, den främste bland likar, och denna ställning ska inte vara permanent 
utan roteras bland lärarna för att ansvaret ska ligga hos kollegiet som sådant, 
inte hos en enskild. Liksom för förtroendevalda i andra sammanhang ska ett 
kollegialt ledningsuppdrag betraktas som något man tar på sig i vetenskapens 
och kollegiets tjänst. Man ingår i en speciell struktur, den kollegiala struktu-
ren. Detta tillvägagångssätt gynnar vetenskap då det vetenskapliga samfundet 
som kollektiv anses vara bättre skickat att fatta välgrundade och tillförlitliga 
beslut än den enskilde. Därför är kollegialt valda ledare (prefekter, dekaner, 
vicerektorer) även ordförande för kollegiala organ (institutionsstyrelser, fakul-
tetsnämnder, områdesnämnder med mera). Andra akademiska sammanslut-
ningar som finns för att garantera kvalitet baserad på vetenskapliga normer är 
rekryteringsgrupper, bedömningsgrupper på forskningsråd, redaktionsråd vid 
akademiska förlag med mera, där man oftast bara får symbolisk – om någon 
– ekonomisk ersättning eftersom det anses ingå i en universitetslärares för-
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pliktelser att stå till tjänst för det vetenskapliga samfundet. Den akademiska 
friheten är med andra ord hårt knuten till plikt och ansvar (Rider, Sundberg 
& Ahlbäck Öberg 2014, 6). Innan jag går vidare vill jag påpeka att allt detta 
naturligtvis är en fråga just om värderingar och ideal, och att det inte finns 
några garantier för att man i varje läge lever upp till dessa – något jag återkom-
mer till.

Kollegialt styre vs. linjestyrning
Kollegial styrning innebär således att verksamheten styrs underifrån med bas 
i den vetenskapliga praktiken. Beslut ska fattas gemensamt av kollegiet och 
ledare ska väljas av kolleger. Detta är inte ett lokalt påfund i exempelvis Upp-
sala utan utgör en central komponent i universitetens historia. Detta finns 
också kodifierat i olika internationellt framarbetade styrdokument. Förenta 
nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO) har 
utfärdat rekommendationer vad gäller det kollegiala styret och lärarnas rätt 
att medverka i beslutsprocesser, vilket tydligt framgår av nedanstående:

 ”B. Self-governance and collegiality

 31. Higher-education teaching personnel should have the right and 
opportunity, without discrimination of any kind, according to 
their abilities, to take part in the governing bodies and to criticize 
the functioning of higher education institutions, including their 
own, while respecting the right of other sections of the academic 
community to participate, and they should also have the right to 
elect a majority of representatives to academic bodies within the 
higher education institution.

 32. The principles of collegiality include academic freedom, shared 
responsibility, the policy of participation of all concerned in internal 
decision making structures and practices, and the development 
of consultative mechanisms. Collegial decision-making should 
encompass decisions regarding the administration and determination 
of policies of higher education, curricula, research, extension work, 
the allocation of resources and other related activities, in order to 
improve academic excellence and quality for the benefit of society at 
large.”

 The UNESCO recommendation concerning the Status of Higher 
Education Teaching Personnel (1997).

I UNESCO:s rekommendationer formuleras således lärarnas rätt till själv-
styre samt deras rätt att välja en majoritet av representanter till olika sty-
rande organ inom lärosätena. Därutöver preciseras själva jurisdiktionen för 
detta självbestämmande, det vill säga vilka frågor som bör vara föremål för 
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kollegialt beslutsfattande: administrerandet och beslutsfattandet av policyer 
som rör den högre utbildningen, kurs- och utbildningsplaner, forskning, sam-
verkansuppgiften, resursallokering och andra relaterade verksamheter, för att 
utveckla akademisk excellens och kvalitet till nytta för samhället i stort (jäm-
för Universitetens Magna Charta 1988). Denna idé om det kollegiala styrets 
självklara plats hos akademiska institutioner lever emellertid en mycket osä-
ker tillvaro i dag. På senare år har det kollegiala styret blivit mer ifrågasatt i 
diskussioner om universitetens styrelseformer och den akademiska friheten, 
där kollegialiteten utmanas av managementkulturens krav på linjestyrning. 
Ett tydligt uttryck för detta är den avreglering av just fakultetsnämnderna 
som genomfördes av den borgerliga regeringen 2010. Den konstitutionella ba-
lansen mellan linjeorganisationen och det kollegiala styret har därmed kraftigt 
förskjutits till linjeorganisationens fördel. Men innan vi närmare förhåller oss 
till denna konkreta förändring måste ett klargörande ske om vad det är som 
skiljer dessa två styrsystem åt.

Styrningsdualismen
De svenska universitet och högskolor som i dag drivs i statlig regi är formellt 
en del av den offentliga organisationen av förvaltningsmyndigheter. Innebör-
den av detta har länge varit att det är två varandra motstående styrningsprin-
ciper som ska verka samtidigt, dels linjeorganisationens, dels det kollegiala 
styrets. Linjeorganisationens principer – styrning ovanifrån – bygger på idén 
om att all offentligt föreskriven och finansierad verksamhet ska följa de lagar 
och regler som utformats inom ramen för vårt styrelseskick, och som sedan 
förmedlas nedåt genom den offentliga styrkedjan (även kallad förvaltnings-
styrning). Konkret innebär det att beslut som är fattade av riksdag och reger-
ing, kanaliseras via rättsliga regleringar (lagar och förordningar), ekonomiska 
styrmedel (till exempel regleringsbrev) eller på annat sätt till de individuella 
högskolornas ledningsorganisationer som i sin tur förväntas förmedla detta 
styrningsinnehåll till verksamheten på lokal nivå (Ahlbäck Öberg 2011; Rider, 
Sundberg & Ahlbäck Öberg 2014). Som inledningsvis nämndes är denna typ 
av förvaltningsstyrning inom svensk förvaltning sedan 1990-talet klart märkt 
av NPM-influenser vad gäller synen på ledning, behovet av kvantitativa mått 
och ständiga utvärderingar.

Det kollegiala styret – styrning underifrån – motiveras på annat sätt. Uni-
versitet och högskolor skiljer sig från andra myndigheter på flera avgörande 
sätt. En hel del av den verksamhet som vi bedriver – innehållet i forskning 
och undervisning – bör exempelvis politiker, tjänstemän och linjechefer på 
lärosätena inte styra över utan inryms som en del i begreppet ”akademisk fri-
het” (den andra delen rör universitetens/högskolornas institutionella frihet).

Det kollegiala styret bygger i motsats till linjeorganisationen på insikten om 
att saker som har att göra med kollegial kvalitetsbedömning och integritets-
främjande rättigheter för lärare och studenter inte ska dikteras av politiker, 
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tjänstemän och högskoleledningar ovanifrån, utan ska regleras och bevakas 
av dem som företräder verksamheten, det vill säga av forskarna och lärarna 
själva. För om universitet och högskolor fullt ut skulle betraktas som förvalt-
ningsmyndigheter – som de i juridisk mening för närvarande är – skulle det 
lämna utrymme för våra politiker, eller de av politikerna utsedda högskoleled-
ningarna, att bedöma vad som är av vetenskapligt intresse och vad som är god 
akademisk kvalitet. De styrandes uppfattning om vad som är viktig, god och 
nyttig forskning skiljer sig inte sällan åt från vad forskarna själva anser. Forsk-
ningens möjligheter att kritiskt granska olika företeelser skulle således starkt 
begränsas om linjeorganisationen skulle ges fullt genomslag (Ahlbäck Öberg 
2011; Rider, Sundberg & Ahlbäck Öberg 2014). Det faller dessutom på sin egen 
orimlighet att en eller ett fåtal personer i ledningsställning skulle kunna be-
sitta vetenskaplig sakkunskap (professionellt omdöme) i de vitt skilda ämnen 
och discipliner som finns representerade även på en mindre högskola.

Men vad är det då som utmärker det kollegiala styret? Linjeorganisationen 
präglas av hierarki, att ledningen utses av huvudmannen (regeringen) och att 

Kollegiet vid Samhällsvetenskapliga fakulteten samlas för att välja sina företrädare, för 
att diskutera principiellt viktiga ärenden och för att utse hedersdoktorer.
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ledarskapet bygger på den makt och auktoritet som ges av placeringen i hie-
rarkin (oavsett yrkestillhörighet). Linjestyrning kräver per automatik en ökad 
lojalitet från underställda chefer på grund av att de får sitt mandat från en 
överordnad. Denna typ av förväntan finns inte i principerna för kollegial styr-
ning, tvärtom. Geoffrey Boulton och Colin Lucas pekar på nödvändigheten av 
att universitet och högskolor ska vara platser där det finns frihet att diskutera, 
att kritisera och ”speak truth to power”, vare sig det handlar om regeringens 
eller universitetsledningens makt. De menar att det är av yttersta vikt att rek-
torer och lärosätens styrelser förstår och stöttar denna grundläggande princip 
som är en källa till universitetens institutionella styrka (Sundberg 2013a, 10f). 
Principen sammanfattas kärnfullt med citatet: ”An easily governed university 
is no university at all.” (Boulton & Lucas, 2008, 15).

Som tidigare har markerats innebär det kollegiala styret att beslut fattas 
gemensamt av kollegiet (här: forskarna och lärarna), och de organ för kollegialt 
beslutsfattande som universiteten traditionellt har haft att tillgå är framförallt 
institutionsstyrelser och fakultetsnämnder samt ett antal utskott. Just detta 
att besluten ska fattas gemensamt av ett kollegium är en avgörande skillnad 
mot linjeorganisationens styrning, och det räcker alltså inte med att ersätta 
kollegiala organ med en kollega i chefslinjen (till exempel rektor) för att vi ska 
tala om kollegialt styre (Ahlbäck Öberg 2011).

En bra jämförelse av de olika ledningsfilosofiernas skillnader presenteras 
i Henrik Björcks skrift om kollegialitet. Där påpekar han att i den kollegiala 
principen för verksamhetsledning, med seminariet som ett slags sinnebild, 
betonas frihet och tillit, normer och kvaliteter. I den förhärskande linjestyr-
ningsmodellen betonas ordning och kontroll, regler och kvantiteter. Denna se-
nare modell betonar också individen i och med att individualisering uppfattas 
som en grund för starka ledare och distinkt ansvarsutkrävande. Den kollegiala 
principen betonar i stället kollektivet i och med att detta, i form av semina-
riet, kollegiet eller vetenskapssamfundet, anses ha en sammantagen klokskap 
som är vidare och djupare än den enskildes (Björck 2013, 47).

Det finns ingen nödvändig motsättning mellan att universitet och högskolor 
både är en myndighet och en självreglerad sammanslutning av forskare, lärare 
och studenter. Poängen med de två styrsystemen är att de ska hantera olika 
typer av frågor. Rider, Sundberg och Ahlbäck Öberg (2014) betonar att linje-
organisationen behövs för att tillförsäkra att universitet och högskolor på ett 
ansvarigt sätt hanterar sina anslag, sköter sina myndighetsutövande uppgifter 
och hanterar andra centralt fastlagda mål (till exempel arbetsgivaransvar, jäm-
ställdhet, miljöansvar). När det gäller frågor som rör utbildningens och forsk-
ningens innehåll och kvalitet är det emellertid frågor som de professionella 
själva äger. I klartext betyder det att varje anställnings- och befordringsären-
de, liksom överhuvudtaget varje beslut rörande forskning och undervisning 
ska granskas kritiskt och beredas av kolleger även om det formella beslutet 
sedermera i vissa fall fattas av rektor. Det är vetenskapligt utmejslade kriterier 
som ska fälla avgörandet om forskningen, utbildningen, forskarna och lärarna 
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håller tillräcklig kvalitet, inte överordnade linjechefers eller huvudmannens 
uppfattningar. Således bör kollegiala organ äga frågor om exempelvis inrät-
tandet alternativt avvecklandet av kurser och utbildningsprogram på grund- 
och avancerad nivå (och ansvar för kurs- och utbildningsplaner), antagning 
av doktorander samt utlysandet, fastställande och tillämpningen av bedöm-
ningsgrunderna för utlyst lärartjänst med mera. Linjeorganisationen å sin sida 
har att hantera andra frågor som rör tillämpningen av redovisningsprinciper, 
gällande arbetsrätt (och annan rätt), studiesociala frågor, information och an-
dra uppgifter som följer av att verksamheten är offentligt finansierad. Det är 
avgörande att det inom lärosätet finns en ömsesidig insikt och förståelse för 
denna arbetsfördelning. Såväl företrädare för de kollegiala organen som för lin-
jeorganisationen måste i utgångsläget respektera varandras ”jurisdiktion”. Det 
är naturligtvis inte alltid lika enkelt att avgöra till vilket system en fråga hör, 
och i dessa fall får det klargöras genom öppen dialog och argumentation (Ri-
der, Sundberg & Ahlbäck Öberg 2014). Den självklara utgångspunkten, menar 
jag, är dock att universitet och högskolor bör betraktas som kollegiala organ 
med inslag av linjestyre snarare än linjeorganisationer med inslag av kollegiala 
organ. Ett renodlat linjestyre – utan kollegial beslutandemakt – kommer så 
långt ifrån universitetet som idé att frågan kan ställas om man fortfarande kan 
göra anspråk på att vara något annat än vilken statlig myndighet som helst.

Invändningarna
Här bör vikten av att skilja mellan ideal och praktik betonas. Inget styrsystem 
är befriat från problem eller invändningar. Det har under de senaste decen-
nierna funnits en svepande kritik mot kollegiala ledare och mot kollegiala or-
gan. Man har beskrivit kollegiala organ som förändringsobenägna, och ett slags 
”vackert-väder-styrning” (det vill säga bra på att fatta positiva beslut, dåliga på 
att fatta beslut om neddragningar och nedläggningar). Implicit i detta ligger 
ett upphöjande av linjestyrets fördelar och möjligheter. I en statlig utredning 
som exempelvis Befattningsutredningen avlämnade kan man ta del av följande 
formuleringar (SOU 2007:98):

 I den kollegiala ordning som råder vid universitet och högskolor upp-
kommer inte sällan stora problem vid arbetet att prioritera mellan 
olika inriktningar av forskning och undervisning. (98)

 Fakultetsnämnderna är en i grunden kollegial struktur, där  kolleger 
väljer kolleger. Denna typ av beslutsstruktur kan ha betydande 
svårigheter att driva igenom förändringar, t.ex. omprioriteringar och 
omorganisationer, inte minst om de också innebär neddragningar och 
friställande av personal. (336)

Av första citatet får vi alltså veta att det ”inte sällan” uppkommer ”stora pro-
blem” för den kollegiala ordningen att göra nödvändiga prioriteringar. Känne-
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tecknande för dessa kvantitativt inriktade påståenden är dock att inget under-
lag för dessa slutsatser ges. På liknande sätt invaggas vi i liknande konklusioner 
av Högskoleverkets rapport ”Kollegialitet eller rättssäkerhet – En litteratur-
genomgång av den kollegiala ledningsstrukturens påverkan på studenternas 
rättssäkerhet” (HSV 2001:30 R). HSV:s slutsatser baseras på en litteraturge-
nomgång, men inte ens med nagelfarande av den genomgångna litteraturens 
underlag står det klart hur slutsatserna om det kollegiala styrets generella 
svagheter kan dras. Dessvärre etablerar sig denna typ av ”sanningar” i det of-
fentliga samtalet. Statssekreteraren vid det då borgerligt ledda Utbildningsde-
partementet, Peter Honeth, uttalade i debatter vid Lunds respektive Uppsala 
universitet under 2013 att den kollegiala styrformen var ”omodern” eller otill-

Samhällsvetenskapliga fakultetens första protokoll. På dagordningen stod 
val av fakultetens förste dekanus.
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räcklig i vår snabbt föränderliga värld (debatt i Lund 2013-09-19; hearing vid 
Uppsala universitet 2013-10-07). Idén om ett starkt och ”professionellt” ledar-
skap genomsyrar också alla dessa nyss redovisade inlägg.

Låt mig vara tydlig på denna punkt. Inget styre är invändningsfritt. Den 
kritik som drabbar det kollegiala styret (förändringsobenägenhet, ineffekti-
vitet etcetera) kan även drabba ledningen i en linjestyrd organisation. Det är 
bara att ta del av de diskussioner som förts rörande olika ledningar av cen-
trala ämbetsverk över tid (ta till exempel Skolöverstyrelsen i början av 1990- 
talet och Försäkringskassan under 2000-talet). Kritiken kan alltså i delar vara 
helt befogad, men det krävs mer än anekdotisk evidens för att dra generella 
slutsatser i någon riktning. Att det finns exempel på när det kollegiala styret 
inte fungerat som det borde innebär alltså inte att man okritiskt accepterar 
dess motsats – linjestyrning – som den enda och rätta medicinen. Frågan bör i 
stället gälla hur man ska säkerställa och utveckla det kollegiala inflytande som 
exempelvis UNESCO:s rekommendationer förutsätter.

Den svenska utvecklingen
En avkollegialisering av beslutsfunktioner har skett under lång tid i högsko-
lesverige, intensiteten har dock eskalerat på senare år. Det räcker med att 
studera hur kollegernas inflytande i högskolestyrelserna – både vad gäller 
ordförandeposten och majoritetsförhållandena – utvecklats över tid för att 
avläsa detta (Sundberg 2013b). Ytterligare ett tydligt exempel utgör den stat-
liga avregleringen av just fakultetsnämnderna i Sverige. Den så kallade auto-
nomireformen år 2011 innebar att lagstödet för den kollegiala styrformen vid 
våra lärosäten avskaffades (Prop. 2009/10:149). Reformen innebar att regler 
rörande fakultetsnämnder och särskilda organ togs bort ur högskolelag och 
högskoleförordning. Noggranna analyser av effekterna av denna reform ger 
vid handen att det kollegiala styret har utmanats och i många fall nedmonte-
rats vid flera lärosäten sedan autonomireformens införande (Sundberg 2013a, 
2014; 2013/14:RFR21). Sundbergs studier visar att den kollegiala beslutsmakten 
har utökats till att omfatta fler kategorier anställda vid lärosätena. I vissa fall 
har kollegial beslutsmakt tillfallit teknisk-administrativ personal vilka inte 
kan sägas tillhöra kategorin kolleger med vetenskaplig kompetens. Vidare har 
linjechefer fått ökad makt vid val av kollegiala ledare. Valförfarande har er-
satts av hörandeprocesser, procedurer där ”intresseyttringar” avges i stället för 
röster, och rena externrekryteringar. Där ledare fortfarande väljs sker i större 
utsträckning samråd med rektor om valberedningens förslag till kollegiets le-
dare och det finns också exempel på att rektor själv utser ledamöter till val-
beredningen. Linjechefer har också på många lärosäten fått ökad makt i frågor 
som rör kvalitet i utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, i 
beslut som rör anställningsärenden samt i beslut som rör ekonomi. Det hand-
lar exempelvis om att beslut om kursplaner, utbildningsplaner och inrättandet 
av kurser och program tas av chefer i linjen i stället för av kollegiala organ. Det 
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handlar också om beslut som rör antagning till forskarutbildning, om att utse 
betygsnämnd och opponent vid disputation samt om att fastställa bedöm-
ningsgrunder och föreslå den som främst ska komma i fråga vid anställning 
av lektor och professor. Namnet på reformen – autonomireformen – sänder 
således helt fel signal. Att universitetens och högskolornas högsta ledningsor-
gan ges ett större handlingsutrymme innebär faktiskt inte per automatik ökad 
frihet för forskare och lärare (kollegiet).

Det har också blivit allt vanligare att rent retoriskt betona kollegialt ”infly-
tande” och kollegial ”diskussion”, särskilt i samband med att faktisk beslutsmakt 
förflyttas till enskilda chefer vid universitet och högskolor. Kollegiala organ 
har blivit rådgivande i stället för beslutande, kollegiala valförsamlingar änd-
rats till hörandeförsamlingar, och så vidare (Sundberg 2013a, 41).  Gemensamt 
för dessa förändringar är att det inte handlar om kollegial styrning. Kollegiala 
organ utan formell beslutsmakt innebär – enkelt uttryckt – att den kollegiala 
principen frångåtts, och därmed har den för lärosätena karakteristiska styr-
ningsdualismen upphört. Utan kollegialt beslutsfattande blir således lärosätet 
som vilken statlig myndighet som helst. I det läget blir det omöjligt att hävda 
universitetens och högskolornas särart – i förhållande till andra statliga myn-
digheter – och argumentet för självständiga lärosäten (institutionell autonomi) 
faller.

Fakultetsnämnderna vid Uppsala universitet
Av ovanstående framgår att lärosäten med stark kollegial styrning numera 
inte är särskilt många i Sverige. I framförallt Uppsala, Lund och Stockholm 
har man emellertid lyckats upprätthålla fakultetsnämnder och kollegialt in-
flytande även efter autonomireformen. Den politiska ledning som genomför-
de denna så kallade ”frihetsreform” fick alltså helt fel (Riksdagens protokoll 
2009/10:137 anf. 34 statsrådet Tobias Krantz) – högskoleledningarna i Sverige 
tog helt enkelt chansen och reformerade sina högskoleorganisationer på ett 
sådant sätt att det kollegiala styret antingen helt avvecklades eller kraftigt 
vingklipptes (för vissa lärosäten hade denna utveckling redan påbörjats före 
reformen, men i och med reformen kunde den genomföras fullt ut). Missnöjet 
har inte låtit vänta på sig, och vi har nog inte sett slutet på detta ännu (se till 
exempel Publikt 2012-04-11; Sydsvenskan 2013-02-22; Gefle Dagblad 2013-03-09; 
Smålandsposten 2014-02-15).

Även vid vårt eget lärosäte medförde avregleringen av fakultetsnämnderna 
en livlig debatt. Någon reell risk för att avveckla de kollegiala organen förelåg 
dock inte, men den första tjänstemannaledda arbetsgruppen som skulle se över 
organisationen för att utarbeta en ny arbetsordning stötte på stort motstånd 
från det humanistiskt-samhällsvetenskapliga området då gruppen föreslog att 
områdesnämnden skulle vara det primära kollegiala organet (hum-sam-områ-
det skulle då få samma organisation som de två andra vetenskapsområdena). 
Innebörden av detta skulle ha varit att de sex fakultetsnämnderna, däribland 
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vår egen fakultet, hade givits en svagare ställning. Dessbättre uppfattade den 
dåvarande universitetsledningen kritiken och tillsatte en ny organisations-
kommitté; denna gång ingick även företrädare för verksamheten. Resultatet 
av detta kommittéarbete – lett av den norske statsvetaren Arild Underdal – 
blev att den gamla organisationen i stort bibehölls (Uppsala universitet 2011). 
Under tiden för denna utredning, innan betänkandet var klart, gick emellertid 
diskussionernas vågor höga i fakultetsnämnden. På ett sätt kan man se det som 
ett uppvaknande. Varför var detta med fakultetsnämnder viktigt? Och hur 
skulle man tänka vad gäller de kollegiala organens utformning? Vår egen fa-
kultets överväganden fästes på papper som ett slags spontanremiss in i en på-
gående diskussion (Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2011). Som redan 
nämnts i inledningskapitlet till denna bok var nämnden övertygad om vikten 
av kollegiala organ med reell beslutandemakt – men med det sagt uppfattade 
man att själva organisationen (det vill säga hur många fakulteter, fakultetens 
räckvidd och så vidare) var en fråga med flera tänkbara svar.

Som vi sett i detta kapitel är det kollegiala styrets självklara plats inom ett 
lärosäte klart skadeskjutet tack vare bristande förståelse hos många högsko-
leledningar i Sverige. Det drabbar inte bara lärarna, det drabbar även studen-
terna – både innehållsmässigt och vad gäller utrymmet för studentinflytande 
(färre beslutsfattande organ, innebär färre möjligheter för representation). 
Uppsala universitet, och därmed vår egen fakultet, har däremot klarat av att 
argumentera för och även upprätthålla idén om kollegialitet. Men det innebär 
dessvärre inte att vi lugnt kan luta oss tillbaka – kollegialitet är som demokrati 
– idé och praktik måste ständigt erövras. Det börjar på verkstadsgolvet: Ge-
nom att kollegerna är aktiva och förstår att man är del av ett större kollektiv 
och genom att man förstår betydelsen och innebörden av att vara del av detta 
– universitetet som idé.
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Prefektens bildningsresa – reflektioner 
över ledarskap vid en institution
Mats Edenius

Preludium
Precis vad som hände på Ofvandahls den där tidiga vårdagen 2009 har sjun-
kit undan. Jag hade under ett par år varit gästprofessor i IT-användning vid 
Uppsala universitet och nu satt jag med professor Pär Ågerfalk som berättar 
att en ny institution med namnet Informatik och media skulle bildas vid den 
samhällsvetenskapliga fakulteten. Frågan kom under vårt samtal: var jag in-
tresserad att bli prefekt för institutionen? Informatik och media lät lockande. 
Visst hade jag tidigare arbetat med chef- och ledarskap i flera olika skepnader, 
men att ta över en ny institution var något annat. Jag behövde veta mer, men 
grundtanken att sammanfoga de tre ämnena informationssystem, medie- och 
kommunikationsvetenskap och människa-datorinteraktion lät både spännan-
de och framtidsinriktat.

Tankarna hopade sig: institutionen skulle växa snabbt och komma att om-
fatta personer med olika akademisk bakgrund och från vitt skilda delar av 
världen. Delvis nya ämnen skulle giftas samman och därtill marknadsföras 
mot såväl studenter som omvärld. Tankarna omformades till frågor: Vilka var 
mina nya kolleger och var de beredda på en förändring och nya krav? Skulle 
de acceptera mig som kom utifrån och med en lite annorlunda bakgrund? 
Och vilket stöd fanns att få från den samhällsvetenskapliga fakulteten? Än 
klingar den dåvarande dekanens (Anders Malmberg, nuvarande prorektor vid 
Uppsala universitet) något förmanande ord i mina öron: uppdraget kommer 
att kräva hårt arbete. Väl medveten om dekanens ord och osäkerhet om det 
var möjligt att kunna foga samman tre näraliggande ämnen till en institution, 
så var det i stället lusten som vägledde mitt beslut: lusten att få arbeta med 
hängivna kolleger stöttad av en engagerad fakultet och dekan, lusten att ge sig 
hän ut i det okända.

Ett visst mått av insikt hade jag trots allt om vad arbetet skulle innebära. 
Några tankar om dess innersta väsen hade jag också. Inte minst på ett teore-
tiskt plan. Ja, där hade jag nästan fullständig kontroll. Jag hade tidigare berört 
ledarskap, inte minst vid arbetet med min bok med det för uppgiften träffan-
de namnet ”Att leda kunskap” (Edenius 2002). Jag vill inte påstå att boken eller 
böcker över huvud taget utgör tillräcklig kunskap för att gå i land med upp-
draget som prefekt, däremot kunde några av deviserna utifrån teorin kunna 

Allt är mycket osäkert,  
och det är just det som lugnar mig.

– Too-ticki i Tove Janssons Trollvinter



MATS EDENIUS

136

utgöra en ledstjärna för kommande utmaningar. Jag lutade mig därför mot vad 
några av de namnkunniga teoretikerna inom den akademiska branschen, som 
Anthony Giddens och Pierre Bourdieu, hävdar: att vi handlar ”kunnigt” som 
en del av våra vardagliga aktiviteter och att teori och praktik lever i symbios. 
Det sätt på vilket vi gör saker, praktiker (organiserade aktiviteter), är genom-
syrade av teorier på samma sätt som att det knappast finns teorilösa fakta. 
Vad jag primärt hade att förlita mig på var förmågan att handla och göra skill-
nad utifrån de olika möjligheter och omständigheter som arbetet som prefekt 
innebär. En förmåga som baseras både på praktisk och teoretisk kunskap.

Min övertygelse är därtill att personligt förvärvad kompetens är en grund-
stomme även i det så kallade kunskapssamhället och att kunskap och livser-
farenhet aldrig kan ta ut skilsmässa. Kanske skulle därför den personliga rela-
tionen till kunskapen som prefektskapet innebar resultera i en bildningsresa. 
Kanske skulle jag som forskare få en ytterligare bonus – att praktisera prefekt-
skapet och att sätta min kunskap i spel skulle kunna leda till nya insikter. Låt 
mig börja med att schematiskt beskriva prefektarbetet.

En arbetsdag
En måndag hösten 2013. Jag tar 7:41 tåget från Stockholm till Uppsala och 
konstaterar belåtet att tåget går i tid. Färden upp till Uppsala ägnas åt att 
punkta upp vad jag har för avsikt att hinna med under dagen. Vi är framme i 
Uppsala enligt tidtabell. Jag ser med tillfredsställelse att min cykel står kvar 
på parkeringen vid stationen. Det har regnat så jag sätter på sadelskyddet, 
pumpar ett däck som har pyspunktering och cyklar iväg till min arbetsplats 
på Ekonomikum. Uppsala är en underbar stad att cykla i. Jag är framme sju 
minuter senare. Före det ordinarie måndagsmötet med mina kolleger hinner 
jag gå igenom min e-post. Jag går ut i kafferummet lite före mötet och finner 
att vår IT-personal håller på att koppla upp oss mot Campus Gotland. Tekni-
ken fallerar. Nej, denna måndag blev det för trassligt och uppkopplingen får 
vara. Kolleger har börjat samlas och flera byter några snabba ord med mig – 
ofta handlar det om att boka in samtal under dagen, men även små beslut fat-
tas i all hast. Däremellan hinner en kollega påminna mig om att innan veckan 
är slut så måste jag som prefekt ha fyllt i ett antal blanketter som ska med 
budgetredovisningen och därtill ska en riskanalys slutföras som jag ansvarar 
för. Måndagsmötet hålls i god anda. I dag söker jag överraska en smula genom 
att måla med den breda penseln – jag talar om visioner, om var vi kan vara 
om några år om vi får saker på plats och håller varandra ansvariga för våra åta-
ganden. På mötet finns tid för samtliga att dela med sig information om olika 
aktiviteter. Det ger en känsla av puls. Härligt.

Efter mötet följer en genomgång kring ett större undervisningsbeting 
inom masterprogrammet. Programmet har fått en mycket bra utvärdering. 
Mötet blir därtill extra kreativt. Jag funderar på varför? Kanske beror det på 
att vi har en person bland oss med en fantastisk förmåga att låta tystnaden få 
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spelrum. Det ger utrymme för eftertanke. Tankarna kan löpa fritt. Vi kom-
mer gemensamt fram till att samarbetet mellan enskilda lärare kan förbätt-
ras. Eftersom det har med personalfrågor att göra ligger det primärt på mitt 
bord att kalla till ännu ett möte mellan ämnesansvariga och en studierektor 
för utbildningen. Fler möten följer, bland annat ett samtal med en av våra 
utländska kolleger. Under samtalet står det klart att vi har olika synsätt på en 
viktig punkt. Här – tänker jag – går det inte att på svenskt vis söka konsen-
sus. I stället märker jag att vi kommer vidare genom att inta mer auktoritära 
roller. Även på detta vis når vi en sorts konstruktivt samförstånd. Kulturella 
skillnader är svåra, men också givande. Jag ser till att få två timmar obokade 
under eftermiddagen, för att hinna förbereda mig inför en opposition på ett 

Måndagsmöte, blanketter, budgetredovisning, riskanalys, strategiska beslut, underskrif-
ter. Prefektskapet som bildningsresa?
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forskningspapper – under dessa timmar hinner dock flera personer knacka på 
min dörr. Det är i sin ordning, jag har ju låtit dörren stå på glänt. I slutet av 
dagen ramlar flera automatiskt genererade mail in i min e-postlåda. De säger 
att räkningar ska attesteras och det gärna omgående. Ja, de administrativa 
systemen är kanske det mest auktoritära vi har inom universitetet. Själva 
attesteringssystemet visar sig dock vara ur drift denna dag. Allt får vänta. 
Dagen löper på. Det är dags att ta tåget hem – en smula trött packar jag min 
ryggsäck och går ut från arbetsrummet. I korridoren hinner en administratör 
stoppa mig för att få några underskrifter. Cykeln står kvar utanför Ekonomi-
kum och tåget går nästan i tid. Ett visst välbehag infinner sig. Dagen har varit 
bra och saker har gått i rätt riktning. Många tankar surrar i huvudet. Följande 
dag ska jag arbeta hemifrån. Skönt och därtill nödvändigt. Då finns tid för 
eftertanke då beslut och avvägningar tillåts växa fram samtidigt som kolleger 
får än större utrymme att ta ansvar och agera självständigt.

En prefektperiod
Vid Uppsala universitet råder ett kollegialt ledarskap. Som prefekt är man 
utsedd av sina kolleger. Många som åtar sig ett sådant uppdrag känner därför 
säkert igen sig i att den första månaden på ett nytt arbete är ganska trevlig. 
Jaget får täta påfyllningar av bekräftelse. Vad man än gör (nästan i varje fall), 
stort som smått, möts med gillande kommentarer från förväntansfulla kol-
leger som stöttar en och söker nå fram till ett gott samarbete. Det är en god 
början. Men redan efter några veckor är smekmånaden över och vardagen 
tränger sig på. I mitt fall var det en vardag som inte bara utmärktes av vanlig 
undantagshantering. I stället uppfattade jag alltför många arbetsuppgifter som 
just undantag. Varför? Antingen hade vi väl utarbetade rutiner och vad som 
då återstod för mig som ansvarig chef/ledare att göra var att ta hand om just 
undantagen. Eller var det inte så enkelt. Institutionen var ny och det fanns 
därför inte alltid tillräckligt robusta rutiner på plats. Alltför mycket blev just 
undantag, som därtill ofta hamnade på prefektens bord. Rutiner (praktiker) 
behövde komma till stånd, förankras och inte minst implementeras. Det var 
inte så lätt. Ta bara en så enkel sak som att skapa en seminariekultur. Visst 
förekom det enstaka seminarier, men de var för få. Eftersom jag – liksom mina 
kolleger – tror på det reflekterande samtalet som en av akademins livsnerver 
var det nödvändigt att söka få till en förändring. Snabbt. Jag beordrade (nåväl, 
man beordrar aldrig inom det kollegiala ledarskapets sfär – man ber, möjligt-
vis uppmanar eller idkar aktivt minnesstöd med risk för att uppfattas som 
tjatig) alla som forskade på institutionen att berätta om sin forskning. Det 
skulle ske med jämna mellanrum. Problemet var inte att få samtliga kolleger 
att hålla seminarier, utan att öka deltagandet. Nästa fråga infann sig: hur få 
akademiker att i högre grad komma och lyssna på kolleger? Än viktigare var 
denna fråga för doktoranderna. Eller skulle jag som prefekt över huvud taget 
bry mig om denna uppgift?
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Vi skulle kunna sammanfatta dessa nedslag i en prefekts vardag på följande 
sätt: möjligheter och omständigheter uppstår kontinuerligt som initierar akti-
viteter och ny kunskap, vilket i sin tur leder fram till nya ställningstaganden 
och beslut. Frågorna hopar sig samtidigt som handlingsmöjligheterna är oänd-
liga.

Som prefekt har man sällan lösningen i sin egen hand, utan man får stöd 
och hjälp av sina kolleger för att slå fast vad institutionens arbete skall bestå 
av och vad som skall prioriteras – samtidigt är det prefekten som kolleger ofta 
förlitar sig på när gränser ska sättas och beslut väl skall fattas.1

Prefektskapet som praktik
Prefektrollen är paradoxal på många sätt. Själv upplever jag det på följande 
vis: genom att vila i ambivalensen blir jag handlingskraftig och stabil. Det är 
genom att lätt försumma mina kolleger som de gör ett bra jobb och blir upp-
märksammade. Det är genom att tillåta osäkerhet som jag upplever att jag får 
insikt.

Paradoxer har i alla tider gäckat vetenskapsmän och filosofer. Hanterandet 
av dilemman och paradoxer kan också sägas vara kärnan i allt ledarskap och 
ett väl behandlat ämne inom managementlitteraturen. Men hur ska vi då för-
söka förstå prefektskapet såsom en ledningspraktik inom det kollegiala ledar-
skapets domän omgärdad av fullspäckade dagar, snabba såväl som långsamma 
beslutsvägar, motsättningar, dilemman och inte minst paradoxer?

Som prefekt arbetar man med en kultur – eller snarare idésfär – som en 
överordnad struktur. Många samhällsvetare knyter an till en sådan metafor 
och förfäktar därtill att det är strukturerna som påverkar hur individer agerar. 
Att säga att en viss struktur eller kultur/idésfär leder till ett visst resultat är 
givetvis att gå för långt. Sambanden är långt mer komplexa än så och tur är 
väl det, för alternativet skulle vara förskräckande. Det skulle därtill också vara 
akademiskt tråkigt, för har man hittat på ett sätt att helt förutsäga ett hän-
delseförlopp, blir man ju aldrig överraskad. I stället kan vi betrakta det som 
att det råder en dualitet mellan individ och struktur (se bland andra Giddens 
1981).2 Vi kan därmed säga, eller snarare föreställa oss, att vi är omgärdade av 
olika strukturer, men samtidigt också platsen för deras artikulering.

Alla strukturer eller praktiker är dock knappast lika viktiga för att förstå 
olika sociala fenomen (ett måndagsmöte torde till exempel vara en viktigare 
praktik än hur prefekten sorterar böckerna i sin bokhylla på institutionen). Is 
tället kan man betrakta vissa praktiker som djupare, mer fundamentala och 
kraftfulla/bestående än andra (se till exempel Sewell 1992).

1  Institutionens högsta beslutande organ är institutionsstyrelsen, där prefekten är ordförande.
2  Ibland även avpersonifierade som agenter såsom decentraliserade ”posthumanistiska” sub-
jekt.
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Disciplin och disciplineringsakter
Att vara prefekt är att vara chef och ansvarig för en disciplin. Ordet syftar 
både på en vetenskapsgren och en sfär som omfattas av uppfostran, handled-
ning och disciplinerande maktutövning (som kommer från ”discipulus” – ”lär-
junge”, ”elev”). Disciplinen är just ett exempel på en mer djupgående struktur 
som vi kan ta fäste på för att söka förstå prefektskapet. Genom att följa sär-
skilda strukturer får vi grund för handlande. Samtidigt framstår det också hur 
motsägelsefullt och paradoxalt organiserandet är. Det är något en prefekt måste 
förhålla sig till.

Hur går till exempel tjänstetillsättningarna till? Vid institutionen utlystes 
2013 en tjänst som ämnesprofessor inom ämnet medie- och kommunikations-
vetenskap. Av nio sökande befanns endast en vara så nära mitten av ämnet att 
behörighet uppstod. Det är just ett uttryck för disciplineringens möjligheter, 
men också för dess begränsningar. Vi söker en person som med lätthet ska 
kunna röra sig mellan våra ämnen för att korsbefrukta dem. Det är också ett 
skäl till att Institutionen för informatik och media bildades: att gå över grän-
serna. Samtidigt strider det mot disciplinen.

Vi sökte en person som har erfarenhet av samverkan, som förstår den kul-
tur och den omgivning som hen är satt att arbeta inom, som är redo att ta 
eget ansvar för att utveckla institutionen på samma gång som personen ifråga 
är hemmastadd i olika världar.3 Det bör därtill vara en person som bejakar 
konkurrensen inom akademin och som samtidigt är medveten om vikten av 
samarbeten. Problemet är knappast att flertalet inom akademin ser att dessa 
egenskaper är väl så viktiga för att till exempel inneha en ämnesprofessors-
stol, utan det tycks bottna i en överdriven tro på att kunskap och kompetens 
går att värdera i antalet citeringar och artiklar inom ett smalt område. Inom 
ämnet informationssystem är till exempel begreppet ”basket of eight” ett ved-
ertaget begrepp som en markering att det är just åtta tidskrifter som man 
bör publicera sig i för att komma vidare inom ämnet och göra karriär. Att 
begränsa sig och tillhöra en disciplin och producera mängder av vetenskapliga 
alster inom en vetenskapsgren med relativt markerade gränser synes vara så 
centralt och framträdande att andra viktiga kompetenser för akademin kom-
mer i skymundan.

Ansökningsförfarandet sker därtill inom en struktur med väl förankrade 
regler om det öppna antagningsförfarandet. Jag tycker själv det är en sympa-
tisk tanke att alla ska ges lika chans och att processen är transparent. Proble-
met är att om vi går ut och söker en doktorand inom till exempel ämnet sys-
temvetenskap får vi flera hundra, ja kanske tusentalet ansökningar från hela 
världen. Denna moderna tanke faller under sin egen tyngd i en värld där de 

3  Att vara docent eller professor är också att vara entreprenör. Att behöva tala om för en aka-
demiker vad han eller hon ska göra inom akademin tror jag främst bottnar i en felrekrytering.
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traditionella ämnesdisciplinerna tjänat ut sin roll och globaliseringens vindar 
har nått stormstyrka. Det är inom denna disciplinvärld som prefekten arbetar.

Att valla katter
Jag tycker om katter. I den stund jag skriver dessa rader har jag just fått mota 
bort vår sibiriska katt från att ockupera tangentbordet. Han går ofta sin egen 
väg. Vilka personliga egenskaper kännetecknar de personer som verkar inom 
en disciplin och som prefekten är chef för?

Om jag tillåter mig att nämna några framträdande egenskaper så skulle det 
bli dessa: ett stort mått av fruktbart egensinne parat med energi och akade-
misk otålighet samt starka men ibland sköra prestationsförsvar. Som akademi-
ker ska vi vara självständiga och kreativa samtidigt som vi måste anpassa oss 
till olika regler och tekniker som ryms inom disciplinen.

En sådan central praktik är det sätt på vilket vi som akademiker bygger 
våra curricula vitae. Meritförteckningen förkroppsligar tanken om den fullän-
dade akademikern som verkar inom en disciplin, men betyder så mycket mer. 
Cv:n som praktik och diskursiva formationer utgör själva grunden för att mäta 
och utvärdera.4 Ett cv är det sätt på vilket vi delar upp världen – gör skillnad 
– såsom genom ett semiotiskt system.5 Det är alltså genom att dela världen 
som vi kan dela den med andra.6 Genom att kunskap varudeklareras på ett 
visst sätt objektifieras den samtidigt. Det är som om kunskap går att lagra i 
olika containers som sedan låter sig forslas runt inom den akademiska världen. 
Ett cv har också en tonvikt på de individuella resultat man uppnått och ger 
därmed skenet av att forskning primärt är resultat av en individuell insats eller 
ansträngning, i stället för av fruktbara samarbeten.

Denna utveckling lever givetvis också i symbios med den förändring som 
universiteten genomlidit under senare år. Utvärderings- och uppföljnings-
system utgör ett betydande inslag vid organiserandet av verksamheten och 
avrapporteringskraven tar en stor del av arbetstiden för alla – inte minst för 
personer i ledande ställning. Vi skulle kunna uttrycka det som att den diskur-
siva formation som uppbär vars och ens curriculum vitae har sin kusin i alla de 
formulär och mätverktyg som på central nivå skapas och skickas ut till prefek-

4  Diskursiva formationer, som till exempel antalet publiceringar i ett curriculum vitae, är 
dock inte själva innehållet i vad till exempel en forskare säger eller vill uttrycka, utan kan 
betraktas som ett sorts system som gör det möjligt för dem att säga något överhuvudtaget. Se 
vidare till exempel Saussures distinktion mellan ”parole” och ”langue”.
5  Det är också vad jag inbegriper i formuleringen ovan om att vad jag ” … hade att förlita mig 
på var att uppbära förmågan att handla och göra skillnad (dela upp världen) utifrån de olika 
möjligheter och omständigheter som arbetet som prefekt innebär utifrån både egen praktisk 
och teoretisk kunskap”. För en generell diskussion kring organisatorisk kunskap se till exempel 
Tsoukas och Vladimirou 2001.
6  Jag vill minnas att jag hörde denna träffsäkra formulering första gången av professor emeritus 
Gunnar Olsson på Nordplan.
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terna för vidare handläggning.7 Kontroll, mätning och uppföljning lever därtill 
i symbios med ett imperativt ledarskap samtidigt som vi på institutionsnivå 
har att upprätthålla ett kollegialt ledarskap som ska främja kreativitet och 
innovationer. Det går inte ihop, men måste hanteras.

Kanske kan vi betrakta den nutida akademin som en modern form av tay-
lorism. Frederick Winslow Taylor är kanske mest känd för att ha betraktat 
arbetsorganisationen såsom en maskin där saker skulle mätas och optimeras, 
vilande på tankegods om massproduktion och kostnadskontroll. Taylor såg 
dock även vikten av den självdisciplinering som bör komma till stånd för att 
nå en “optimum adaption to the machine”, det vill säga inte bara att kug-
garna i det maskineri det här är fråga om skall haka i varandra utan också att 
kugghjulen skall röra på sig (organisering bör komma till stånd utifrån denna 
maskinmetafor) och det med minsta möjliga arbetsinsats (Donzelot 1988).8 Se 
till exempel på den nutida akademikerns växelbruk för att kunna skörda yt-
terligare citeringar med mera. Det gäller att få ut så många alster som möjligt 
om en idé eller ett teoretiskt ramverk. Det är ett fullständigt förståeligt och 

7  Vi kan betrakta denna struktur som ett schema som är generaliserbart och applicerbart i 
olika sammanhang (jämför till exempel Giddens 1981).
8  Jag påstår givetvis inte att akademiker därmed är arbetsskygga – inget kan vara mer fel. 
Däremot gör disciplinen något med vårt sätt att arbeta och förhålla oss till vår kunskapspro-
duktion.

Sammanträde vid Institutionen för informatik och media. Kollegerna på Campus 
 Gotland deltar genom videolänk.
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rationellt resultat av den struktur vi arbetar inom. Denna praktik är därtill 
förstärkt av ny teknik som gör till exempel räknandet av citeringar möjligt. 
Om det är rätt väg att gå för att föra vetenskapen framåt är en diskussion jag 
inte ger mig in i.9 Däremot ser jag faran i att ett sådant förfarande går ut över 
perspektivrikedom och de udda ansatserna. Kanske ligger den stora risken i 
att vi inom disciplinen utför en kunskapsproduktion (manifesterad i cv:n) som 
är alltmer frikopplad från människorna som verkar inom densamma? Det är 
lustigt eftersom det är människorna som anses stå för kunskapsproduktionen. 
Därtill är det prefekten som har yttersta ansvaret för att ”produktion” bedrivs.

Disciplineringen är som vi såg också sprungen ur ordet handledning. Det 
ligger därför nära till hands att kort också nämna doktoranderna. Forskarut-
bildningen är viktig vid en institution. Doktorander är underbara av många 
skäl. Jag själv upplever ofta doktoranderna som något av prefektens narrar. De 
kan mer oförblommerat påpeka saker som går snett eller föreslå förbättringar. 
De utgör därmed en stor tillgång i prefektskapet.

Att vara prefekt
Att vara prefekt är att befinna sig mitt i stormens öga för de handlingar som 
äger rum vid en institution. Det är också att befinna sig i skärningspunkten 
mellan olika tolknings- och handlingsmöjligheter. Vad prefektskapet till stor 
del handlar om är att förlita sig på sitt eget omdöme och sina egna reflekterade 
övertygelser och handla därefter (se vidare Kristensson Uggla 2012).

Det innebär i sin tur att man som prefekt kan förhålla sig relativt lugn till 
alla de ledarskapskurser som sköljer över en. Dessa kurser och råd behöver 
inte vara fel, men de har en tendens att ge illusionen att det finns en absolut 
kunskap i ledarskapsmodellen – jag tror det är precis tvärt om. Det hand-
lar i stället om att söka handla välövervägt, klokt och ansvarigt i ett antal 
konkreta situationer som omgärdas av stor osäkerhet, dilemman och tolk-
ningskonflikter. Det är alltså inte själva besluten, faktakunskapen eller en på 
förhand bestämd praktik som är det centrala. Kanske skulle vi kunna uttrycka 
det som att ledarskapskurser och belägg och kvitton i form av cv:n etcetera är 
nödvändiga, men det ankommer på en prefekt att först bringa reda i ett an-
tal perspektiv.10 Utmaningen består i att hantera den perspektivrikedom, de 
tolkningskonflikter och paradoxer som omgärdar ledarskapet. I denna utma-
ning ligger alltså att söka ta ansvar, men också att skapa en mylla där ansvar 

9  Frågan är om det överhuvudtaget är lönt att tala om forskningsfronter inom samhällsveten-
skapen. Inom moderna krig tycks för övrigt fronter ha försvunnit för gott.
10  Uttrycket är en omskrivning av vad Johan Asplund skriver i sin bok Om undran inför sam-
hället: ”Rutinvetenskapen, med sina belägg och kvitton, är nödvändig. Men i begynnelsen 
var aspektseendet.” (Asplund 1970, 128) Lägg också märke till att betona aspektseende och 
efterlysa betydelsen av ett fenomen och bejaka tolkningsrikedom inte innebär att fenomenet 
i fråga inte kan brytas ned i olika orsakssamband.
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får gro och där man håller varandra ansvariga baserat på respekt och tillit. Då 
måste kontroll och mätbarhet komma i andra hand.

Jag tror att en viss acceptans för brister kan vara en framgångsrik strategi 
inom akademin. Flera av mina forskarkolleger som är skickliga på att skriva 
artiklar av god kvalitet har praktiserat det länge inom sina värv. De har en for-
mel – skicka iväg! – det är tillräckligt bra. Se där, ännu något av en paradox. Det 
är genom att acceptera brister som man kan nå excellens. I någon mån tror jag 
samma formel är gångbar för en prefekt. Det är genom att acceptera och kom-
municera att perfektion inte kan nås i varje detalj och säga: ”det är tillräckligt 
bra” som de goda resultaten kan nås. Det som är tillräckligt är det ideala.

Postludium
Inom universitetsbyråkratin har prefekten formellt mycket ansvar, men inte 
alltid så stort handlingsutrymme. Strukturerna har prefekten i ett till synes 
fast grepp. Samtidigt är jag övertygad om att det utrymme som står till buds 
räcker till för allt man söker uppnå. Det är också byråkratins uppsida.11 Därför 
är det viktigt att fakultet och universitetsledning stöder prefekten att navi-
gera i byråkratins svåra terräng.

Att bedriva prefektskap är att gå över språkliga och kulturella gränser. Det 
är att snabbt övergå från att ibland vara auktoritär till att vara inkännande och 
söka konsensus. Det är att fatta snabba beslut, samtidigt som man låter andra 
beslut noga förankras och få ta sin tid. Det är att handla inom de ramar som 
står till buds och ibland även vara nöjd med det som är tillräckligt bra. Det 
är också att låta transparensen – som är själva grundbulten i det kollegiala 
ledarskapet – få spelrum.

Prefektskapet kan liknas vid att söka få samman olika melodiska stämmor 
såsom en kontrapunkt inom musikalisk komposition.12 Det handlar kort sagt 
om att hantera flera melodier samtidigt och utmaningen ligger i att fläta ihop 
olika stämmor som är självständiga (var och en med mer eller mindre egen 
melodi), men ändå få dem att hänga samman både lodrätt i stämväven – det 
vill säga genom den kultur/kunskapshierarki som råder inom den akademiska 
disciplinen – och vågrätt över den tid stycket tar, det vill säga de resultat som 
uppnås. Vid Uppsala universitet är det också att agera inom det kollegiala le-
darskapets triumf, något som för mig innebär en lokal strävan om att uppbära 
ett etos där förnuftet och dygderna står i centrum symboliserande den ”goda 
akademin”, samtidigt som regler, ålägganden och förpliktelser uppifrån gör 
sig ständigt påminda.13 När jag tänker på dekanens ord om att prefektskapet 

11  Se till exempel Kallinikos 2004.
12  Min definition av ”kontrapunkt” är hämtad från svenska versionen av Wikipedia (2013-12-18). 
www.sv.wikipedia.org/wiki/Kontrapunkt
13  Vi skulle kunna uttrycka det som en ständig kamp mellan Aristoteles ”dygder” och Kants 
”plikter”.
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kräver hårt arbete så upplever jag att det hårda arbetet inte primärt har att 
göra med att det är intensivt och till många delar komplext. Arbetet blir tungt 
när det kollegiala ledarskapets dygder utsätts för ett främlingskap i form av 
överilad kontroll, oklara direktiv och ålägganden. Lusten får sig en törn som 
berör det kollegiala ledarskapets innersta och får inte bara konsekvenser för 
prefekten och prefektskapet utan för hela kollegiet. Det kollegiala ledarskapet 
måste tas på allvar.

Men hur ska då prefektskapet förstås? Den kunskap prefekten har att för-
hålla sig till handlar alltså primärt om att söka uppbära en kompetens genom 
att aktivt bejaka ett antal olika perspektiv och tolkningsmöjligheter. Natur-
ligtvis är det svårt att separera en sådan praktik från den resurs som univer-
sitet som arbetsplats utgör, inte minst i form av det kollegiala ledarskapet. 
Det handlar kort sagt om att söka känna trygghet och förvissning i det osäkra 
och att ta ansvar för de val man gör. Kanske är det mer fruktbart att tala om 
prefektskapet som en process, där prefektrollen och prefektskapandet kan 
betraktas som en praktiknära kunskapsresa inom en disciplin. Det handlar 
om att söka tillägna sig en förmåga att bilda mening och därmed få världen 
att ta gestalt och kommunicera detta i primärt dialogiska samtal. Det handlar 
dock inte bara om att erfara vad prefektskapet är och innehåller, utan också 
om vem jag som prefekt är och därmed också söka uppleva mitt eget värde. 
Kanske kan vi därmed uttrycka prefektskapet på följande sätt:

Allt är mycket osäkert och det är just det som bildar en prefekt.
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Om fakulteten
Ylva Hasselberg

Ja herr dekanus,
eller snarare: nej, herr dekanus.

I och för sig har jag ärendet alldeles klart för mig.
Klämd som till döds
mellan honom som sitter till höger
med fyrkantigt ansikte
och min kollega till vänster
vars ansikte också är fyrkantigt,
har jag att nu, med mitt sista andetag, 
avge min röst för den enes  fyrkantiga sanning
eller den andres.

Och även om jag nu, genom det enkla tricket att dö,
  kan bära med jämnmod
att jag i det ena fallet får fjorton
och i det andra tolv fiender,
vill jag,
för första gången som är min bokstavligen sista
vägra att fullgöra det som åligger mig enligt statuterna. 
[...]

Raderna härstammar från Karl-Gustaf Hildebrands dikt, ”Dödsfall i fakulte-
ten”, ur samlingen Som gräset från 1989. Man kanske kan säga att de handlar 
om förhållandet mellan människan och det organiserade samhället. I det or-
ganiserade samhällets offentligheter sker det mesta i enlighet med regelverk 
och rutiner. Så ock inom en fakultet. Kursplaner ska granskas och tjänster 
tillsättas. Möten ska sittas igenom och handlingar ska läsas, helst noggrant. 
Människans hela väsen får inte plats i detta. Det som är rosenrött och viktigt, 
passionen, får snålt med utrymme. Det som är flyktigt och svårfångat, den has-
tiga skymten av en tanke som behöver tänkas, får inte heller plats. Ämbetet 
måste ryktas, besluten fattas, men möjligen pågår livet någon helt annanstans.

Men man kan också läsa Hildebrands text som en kommentar till den mel-
lanmänskliga relationen, som den speglas i fakultetens arbete, någon gång un-
der ett upsaliensiskt 1960-tal. Hildebrand var ju vår förste professor i Upp-
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sala i ämnet ekonomisk historia, och han var också den samhällsvetenskapliga 
 fakultetetens förste dekan, 1964–1968. Människor spelar sina roller och beva-
kar sina intressen. Då, när en fakultet ”var” en mycket liten grupp människor, 
alla professorer, var positionerna säkert mycket mer stabila än nu. Man kunde 
förvänta sig att få höra samma uppfattningar framföras många gånger under 
sina år i fakulteten, och se samma konflikter luftas, om och om igen. Säkert 
kunde arbetet i fakulteten upplevas som en enda lång anabasis, speciellt om 
tjänsteinnehavarna inte särskilt uppskattade varandra.

Fakultetsnämndernas upphov är akademins segertåg, vetenskapen som en 
”ecclesia triumphans”, som nationalekonomen Eli Heckscher uttryckte det i 
den levnadsteckning över Harald Hjärne han publicerade 1940 i Historisk Tid-
skrift. När disciplinerna blev fler och specialiseringen större blev tjänsterna 
fler och idén om fakulteten som en korporation allt mer otymplig. År 1969 
blev det möjligt för en fakultet vid ett svenskt universitet att inrätta en fakul-
tetsnämnd för hanteringen av löpande frågor, på delegation från fakulteten. 
Genom 1977 års högskolereform instiftades fakultets- och sektionsnämnder 
för hanteringen av frågor hörande till forsknings och forskarutbildning, medan 
grundutbildningen fick egna beslutsorgan. Då hade redan tjänsteförslagsnämn-
der inrättats 1975, med uppdrag att handlägga de viktiga men ofta besvärliga 
tjänstetillsättningsärendena. En fakultet var inte längre en myndighet eller en 
korporation, utan ett ämnesområde. Det var en dramatisk förändring från det 
dittillsvarande.

Gå in i Universitetshuset och ta trappan upp till det humanistiska fakul-
tetsrummet, så får du en god bild av humanistiska sektionen av den filosofiska 
fakulteten vid Uppsala universitet år 1887, då huset byggdes. Det står ett tju-
gotal stolar runt bordet i det rum där humanistiska sektionen sammanträdde. 
År 1876, när sektionen tillkom genom en delning av filosofisk fakultet i en 
humanistisk och en naturvetenskaplig sektion, hade den nio professurer. År 
1916 hade lärarstyrkan utökats till 21 professorer. I rummet sammanträdde fa-
kulteten, inte dess valda representanter, utan fakulteten som korporation, som 
juridisk kropp bestående av sina ordinarie lärare. Att något sådant skulle fung-
era i dag är en orimlighet. Samhällsvetenskapliga fakulteten har i dag tretton 
institutioner och den största institutionen, Företagsekonomiska institutionen, 
har nära 200 anställda. De som är anställda inom fakulteten har en flora av 
olika tjänstetitlar och arbetsuppgifter. Många är doktorander, ett inte förakt-
ligt antal är administratörer. En del är främst lärare (några är adjunkter och 
har inte genomfört någon forskarutbildning) medan andra är främst forskare, 
och kanske sträcker sig deras intressen inte så långt utanför den egna karriären 
eller den egna forskargruppen. Att samla alla dessa människor i ett rum för 
att fatta beslut om de gemensamma angelägenheterna är orimligt, både för 
att de inte skulle få plats och för att fakulteten är mycket mindre homogen 
i dag än den var några decennier tillbaka i tiden. En del av fakultetens tjäns-
teinnehavare skulle känna sig obekväma med, eller ha svårt att fatta beslut 
angående alla de olika områden som krävs. Den vetenskapliga specialiseringen 
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är också ett mäktigt hinder för att fakulteten i realiteteten ska kunna fungera 
som kollegium. Om vi gör experimentet att ta den ursprungliga filosofiska 
fakulteten (den som delades 1876) och försöka se den som en korporation med 
gemensamt ansvar för sitt kunskapsområde, ja då får vi sätta teoretiska fysiker 
i samma rum som konstvetare och låta dessa försöka ha synpunkter på varan-
dras bedömningar. Det ställer sig svårt, minst sagt.

Fakulteten i dag är alltså mindre av en fungerande korporation och mer av 
en organisation, i modern bemärkelse. Åtminstone är de centrala delarna av 
beslutsfattandet formaliserade. Fakulteten är ett slags representativ demokra-
ti, där människor väljs av andra att sitta i fakultetsnämnden. Under fakultets-
nämnden finns en mindre skog av andra beslutande organ, med specialiserade 
uppgifter: docenturnämnden, två så kallade rekryteringsgrupper (de tidigare 
tjänsteförslagsnämnderna), en kommitté för lika villkor, en för kvalitet, med 
flera. Det är fakultetsnämnden som utser ledamöter till dessa kommittéer. 
Man skulle kunna framkasta hypotesen att det som skett är ett slags professio-
nalisering av beslutsfattandet, i bemärkelsen att det inte längre är personligt. 
Så länge fakulteten var ett slags direkt demokrati, där ingen representerade 
något mer än sig själv som del av korporationen, så länge var delaktigheten i 
fakultetens affärer ovillkorlig för den som blev del av den. Det gick inte att 
komma undan parlamenterandet och manövrerandet i fakulteten. I dag är 
uppdraget som ledamot i nämnden i stället resultatet av ett medvetet val, 

”Ja herr dekanus, eller snarare: nej, herr dekanus.” Karl-Gustaf Hildebrand  
(1911–2005), professor i ekonomisk historia 1959–1977. Hildebrand var den sam-
hällsvetenskapliga fakultetens förste dekanus 1964–1968.
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och detta val är tidsbegränsat för man sitter sällan mer än två perioder. Man 
kan avstå att låta sig väljas till ett uppdrag för fakulteteten. Man kan säga att 
man inte har tid eller att man har tänkt åka på sabbat under det kommande 
året. Man kan också avstå från att välja in någon i fakultetsnämnden, för att 
man uppfattar den personen som oengagerad eller kanske tvärtom som alltför 
engagerad, i någon viss riktning. Jag tror inte det finns någon forskning som 
visar vilka som väljs till uppdragen inom universitetets kollegiala organisation, 
men jag skulle nog våga mig på att kasta fram hypotesen att det framför allt 
är människor som uppfattas ha intressen som går utöver den egna forskningen 
och undervisningen, och som är goda mötesdeltagare: pålästa, engagerade. Un-
gefär samma typ av mötesdeltagare som sitter som ledamöter i andra typer av 
beslutsfattande församlingar, från bostädsrättsföreningsstyrelser till politiska 
partier. Sådant var knappast fallet så länge fakulteten var en korporation; då 
fick man antagligen räkna med att fakulteten var ett axplock av universitetet 
i stort, med alla sina variationer. Från blaserade till fanatiska kolleger, alla med 
sina uppfattningar och sina egenheter.

Vad betyder då denna förändring, detta lösgörande av organisationen fakul-
teten från kollektivet fakulteten, denna, om man vill, avkorporatisering? På 
många sätt måste man nog se den som oundviklig, och förmodligen också som 
hälsosam. Att ”vara sitt ämne” under en tidsperiod som kunde sträcka sig över 
decennier, var inte helt säkert en avundsvärd sits. Slumpen måste ha spelat 
stor roll i vissa avseenden, kanske för stor. Två personer som utvecklade fiend-
skap kunde under decennier tvingas sitta och försöka samarbeta i frågor där 
samsynen var mycket liten, till förfång för besluten och till allmän otrevnad 
för deras kolleger. Jag är glad att jag inte har behövt få mitt arbetsliv förgiftat 
av en sådan arbetssituation.

Vi kan också anta att specialiseringen, urvalet av människor som sköter 
förtroendeuppdragen inom de kollegiala organen samt det faktum att man 
delar upp arbetet i olika kommittéer och att olika människor gör olika delar, 
leder till bättre kompetens på viktiga områden som tjänstetillsättning. Pro-
fessionalisering i meningen specialisering, teknikalisering och avskiljandet 
av det personliga och värderingsmässiga från det regelbaserade och offent-
liga, minskar godtycke och ökar möjligheten till rimliga och rättvisa bedöm-
ningar. Märk väl, jag säger inte att det personliga och det värderingsmässiga 
ska bort – det är ju grund för den kvalitativa bedömningen – jag säger att 
det är viktigt att kunna kontrastera de egna bedömningarna mot det organi-
serade samhällets formaliserade principer. När lagen är ett jag, när man som 
Ludvig XIV kan säga: ”La faculté c’est moi”, då har vi tappat bort essensen 
i det moderna.

Men fakulteten som korporation hade också sina ljuspunkter. Jag kan kän-
na viss sympati för en organisationsform som faktiskt tvingade alla tjänste-
innehavare att lägga ner ett praktiskt engagemang på sitt eget kollektiv, sin 
fakultet. För en professor i 1950-talets Uppsala att ställa sig ovetande om och 
ointresserad av fakultetens plikter och göromål var säkert inte helt omöjligt, 
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men det var svårt. Det var svårt för att han eller hon var en del av den. Kan-
ske var det också lättare då att vara med och ta ansvar för det gemensamma, 
att känna en delaktighet i fakulteten som ett ”vi”. I dag finns möjligheten att 
helt avsvära sig något engagemang för allt utanför den egna forskningen och 
de egna studenterna, att helt simpelt vara vad som i den atenska demokratin 
skulle ha betecknats som en ”idiot”. Det vill säga inte i betydelsen dumskalle 
utan i betydelsen ”någon som inte deltar i det offentliga, politiska livet”. Detta 
avstående från det gemensamma får en del konsekvenser. I dag är det många 
av mina kolleger som helt enkelt inte har en susning om vad fakulteten är eller 
vad den gör. Jag hörde för inte så länge sedan kolleger på en annan institution 
likställa fakulteten med personalavdelningen. Sammanblandningen kan verka 
oskyldig men det är den inte. Fakulteten är vi, fastän vi låter oss represen-
teras av några få som har uppdrag, sitter i nämnden, kommittéerna eller är 
dekanus. Personalavdelningen är en del av centraladministrationen, och dess 
hedervärda tjänstemän är icke politiskt valda utan anställda administratörer. 
Att blanda ihop de två är att visa upp en flagrant okunskap om universitetets 
organisation, men än värre, det är att visa en oförmåga att skilja på tjänst och 
förtroendeuppdrag.

Det största hotet från denna urholkning av ett korporativt vi, som jag 
nu börjat skissera, är utan tvivel att det tidsmässigt sammanfaller med det 
generella ifrågasättandet av de kollegiala beslutformerna. Det är inget litet 
ifrågasättande i dagens högskolepolitiska klimat. Kritiken mot de kollegiala 
beslutsformerna är stark. Och den är spridd. Den finns hos dem som ivrar för 
mer demokrati och dem som ivrar för starkare linjestyrning. Den finns hos 
dem som anser att kollegialitet är lika med gubbvälde och den finns hos dem 
som anser att det kollegiala systemet inte tillräckligt snabbt och enkelt kan 
omfördela medel i konkurrens. Vi som värnar om det kollegiala systemet är 
visserligen högröstade och välorganiserade, men vi är förfärligt få. Och efter 
autonomireformens genomförande har vi inget stöd för våra uppfattningar i 
högskoleförordningen.

I botten på kritiken mot det kollegiala systemet ligger frågan om vad det 
egentligen är fråga om när vi talar om kollegialitet. Kritikerna tycks vara över-
ens om en sak: det som sker i en fakultet är i alltför hög grad betingat av 
sociala hänsyn. Det är ett beslutsfattande som inte är rationellt, antingen för 
att alla tycker likadant (och de gör detta eftersom de är kompisar och kliar 
varandra på ryggen) eller för att alla tycker olika, och beslutfattandet präglas 
av ohälsosamma kompromisser, dödläge och akademiskt käbbel. Notera gärna 
det motstridiga i påståendena. Det kan väl svårligen vara rimligt att påstå att 
det kollegiala systemet samtidigt lider av för lite och för mycket samarbete?

Vad som är eller inte är rationellt är för en weberian som jag en ganska 
komplicerad fråga. Om vi postulerar en målrationalitet, något som vanligen 
förknippas med det moderna samhället, är det ju frågan vilka mål som faktiskt 
är för handen? Jag tror det är här kärnan i kritiken egentligen ligger – kritiken 
är en kritik av målen för det kollegiala beslutsfattandet. Låt mig därför berätta 



YLVA HASSELBERG

152

hur jag har uppfattat dessa mål, uttryckta i konkreta beslutssituationer jag har 
upplevt under mina sex år i den samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden.

Jag tror att man kan sammanfatta målen i en kollegialt sammansatt be-
slutsförsamling som en fakultetsnämnd på följande vis. För det första finns det 
ett övergripande mål och det är att reproducera fakulteten. Fakulteten ska 
fungera, ekonomiskt, vetenskapligt och socialt. Det innebär att problemin-
stitutioner måste hanteras, vare sig det är fråga om alltför vetenskapligt sköra 
miljöer, personmotsättningar eller budgetunderskott. Fakulteten värnar om 
fakulteten. I övrigt råder i väldigt hög utsträckningen en leva-och-låta-leva-
kultur, vars grund ligger i institutionernas reella autonomi. Den största delen 
av verksamheten på ett universitet, den finns inte i centralförvaltningen, på 
området eller i fakulteten, den finns på institutionerna. Detta vet fakulteten, 
och fakulteten är därmed för mångfald och långtgående självbestämmande, så 
långt detta inte medför problem av allvarligare karaktär. Fakulteten ser stu-
denterna som delaktiga, som kolleger in spe, inte som motståndare eller kun-
der. Fakulteten utfärdar inte många ukaser, och många direktiv som kommer 
från fakulteten till institutionerna härstammar egentligen från någon högre 
beslutsnivå.

Målet med besluten i en fakultet är alltså inte att skapa positiva omför-
delningseffekter eller att rationalisera bort institutioner och ämnen som är 
mindre och svagare, kanske också har svagare företrädare, det är att få de olika 
verksamheterna att fungera och fungera långsiktigt. Inte heller är målet att 
uppfostra eller disciplinera institutioner att bli likadana eller att göra likadant 

Större akademiska konsistoriet vid Uppsala universitet 1908.
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enligt förutbestämda rutiner. Sådana beslut är kontraproduktiva i förhållan-
de till fakultetens syften. Det är min gissning att kritiken mot det kollegiala 
beslutssystemet egentligen härrör från en målkonflikt. För dem som önskar 
kunna förändra medelsfördelningen drastiskt mellan ett år och ett annat, lägga 
ner och bygga upp, vara lyhörda mot politiska beslut på riksnivå, är det kolle-
giala systemet självklart besvärligt, eftersom det har andra mål med besluten.

Låt mig ta ett exempel. Regeringen före valet 2014 kom i sin vishet fram till 
att det var för många människor som läser på högskola. Därför har utbildnings-
platserna vid Uppsala universitet blivit färre de senaste åren. Samtidigt har vi 
fått del av en resursförstärkning som innebär att vi får mer pengar per student 
än tidigare. Regeringens mål med detta är att vi ska anta färre studentera och 
ha medel att ge dem mer och bättre undervisning än tidigare. Medelsförstärk-
ningen är välkommen eftersom grundutbildningsanslaget urholkats tidigare. 
Inom den samhällsvetenskapliga fakulteten har förstärkningen av den så kal-
lade studentpengen inte i särskilt hög utsträckning slagit igenom. I stället fort-
sätter vi att utbilda studenter som vi inte får betalt för att utbilda, vi antar helt 
enkelt för många. Varför gör vi då detta? Det finns flera skäl, men ett är att 
fakulteten är ovillig att hindra institutionerna från att anta alla de studenter 
de vill anta. Ett annat är en solidaritet med våra studenter in spe: söktrycket 
till våra utbildningar vid Uppsala universitet är högre än någonsin och vi vill 
gärna ge så många som möjligt chansen att gå en utbildning hos oss. Vi är glada 
och stolta över att unga människor vill läsa samhällsvetenskap i Uppsala! Den 
politiska styrningen fungerar alltså i en mening dåligt, eftersom fakulteten 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden sammanträder, hösten 2014.
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har sina egna mål. De demokratiskt valda politikernas beslut genomförs inte 
alldeles automatiskt. Vill man ändra på detta är det självklart rimligt att med 
alla medel söka avskaffa det kollegiala systemet, något som nu görs på bred 
front i högskolesverige.

Och här kommer jag tillbaka till min fråga om vad avkorporativiseringen 
egentligen inneburit. Jag tror att en av konsekvenserna av organiseringen och 
formaliseringen av fakulteten måste anses vara att det är lättare att mon-
tera ner systemet, om man skulle önska det. Det omedelbara hotet mot det 
kollegiala systemet är inte ökad linjestyrning, det är för det första apati och 
okunskap. Om kollegerna inte utnyttjar sin makt att delta i valen, om de inte 
närvarar vid fakultetskollegierna och om valda elektorer uteblir från elektors-
församlingens möten, då hotas det kollegiala systemet i flera avseenden. Vi 
riskerar att fatta beslut som inte äger legitimitet för att de saknar förankring. 
Vi riskerar också att detta uppmärksammas, och att någon påpekar att syste-
met inte fungerar och därför bör avskaffas. Om kollegerna inte har kunskap 
om hur systemet historiskt har fungerat, då blir det också lätt att urholka, 
med små, inkrementella förändringar. Om ingen kommer ihåg att fakulteten 
brukade få remisser i viktiga frågor på sitt bord, vem ska då bevaka att dessa 
remisser även fortsättningsvis kommer på fakultetens bord, och inte hamnar 
hos någon annan beslutsinstans? Om ingen uppmärksammar att en instans 
som brukade benämnas valberedning plötsligt blivit en rekryteringsgrupp och 
en annan instans som brukade benämnas elektorsförsamling plötsligt blivit en 
hörandeförsamling, vem ska då ställa frågor kring hur detta påverkar det kol-
legiala systemet? Någon annan? Vem då?

För det andra kommer hotet från en bristande delaktighet i normerna kring 
kollegialitet. Om det inte finns någon idé i kollegiet om hur det borde fungera, 
vad som är den principiella grunden för kollegialitet, hur ska det då ens vara 
möjligt att uppmärksamma när dessa principer ifrågasätts? Om kollegialitet 
uppfattas som att vara trevlig mot sina kolleger, då är det klart att en fakul-
tetsnämnd, som inte förmår att göra ett vetenskapligt grundat ifrågasättande 
av det rimliga i ett beslutsunderlag, inte kommer att avslöjas som den humbug 
den faktiskt är. Inte heller kommer den fakultetsnämnd där alla ledamöter sit-
ter och försvarar sin institutions egenintressen, och där följaktligen den över-
ordnade logiken är huggsexa och konkurrens, att avslöjas som destruktiv för 
det gemensamma hela som en fakultet bör vara.

För det tredje är bristen på det personligt kända ansvaret för kollegiet ett 
rejält hot mot systemet. Ett personligt ansvar som får en kollega att försöka ta 
reda på det som inte är känt, att påverka det som inte är bra och att våga tala 
om dessa saker. Alla andra problem kan övervinnas om sådana kolleger står 
att finna. Om ingen känner det personliga ansvaret för det kollegiala systemet, 
vem ska då försvara det? Institutioner finns, som antropologen Mary Douglas 
påpekat, bara genom att människor fyller dem med mening och innehåll. De 
kan inte försvara sig själva.
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Det enda sättet att i längden försvara det kollegiala systemet mot dess be-
lackare, det är att förkroppsliga det själv. Det är min tro. Att tala om kollegia-
litet är bra, att leva kollegialitet är bättre. Det låter svårt men det är egentligen 
mest fråga om den gamla fina rekommendationen att leva som man lär. Den 
som gör sig till förespråkare för kollegialitet bör vara beredd att ta på sig för-
troendeuppdrag. Den som gör sig till förespråkare för kollegialitet bör vara be-
redd att sätta kollegiets intressen före sina egna eller sin institutions intressen. 
Den som gör sig till förespråkare för kollegialitet bör vara beredd att ta och ge 
kritik på saklig grund, att läsa kilovis med handlingar av rutinmässig karaktär 
och att göra allt detta beredvilligt och med engagemang och intresse. Den 
som inte vill detta, som hellre avstår, den har sin fulla frihet naturligtvis, men 
bör i så fall vara beredd att lida konsekvenserna. Om några lever kollegialitet 
men den stora majoriteten håller på med andra saker, så kanske man till nöds 
kan försvara de kollegiala beslutsinstanserna, men man kan knappast tala om 
ett levande kollegium. Om ingen lever kollegialitet kommer talet därom rätt 
snart att ha dåligt stöd i praktikerna. När kollegialitet bara blir ett honnörsord 
kan vi lika gärna sluta använda det.

Till sist, i ett lite gladare och mer förhoppningsfullt tonfall: fakulteten le-
ver! Mina sex år i samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden har varit oerhört 
meningsfulla år. De har lärt mig mycket, de har givit mig stor tillfredsstäl-
lelse, makt att påverka och ett och annat anfall av vanmakt och ilska. De har 
gjort mig stolt över min fakultet. Jag kan inte annat än säga, att den samhälls-
vetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet fortfarande är en kropp, en 
gemenskap, där det finns solidaritet, engagemang, tillit mellan kolleger och en 
enormt välfungerande administration. Det är en glädje och en trygghet att få 
tillhöra ett sådant kollektiv. Må det förbli på detta vis, både för min egen del 
och för den samhällsvetenskapliga fakulteten. Fakulteten lever. Leve fakulte-
ten!
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Ekonomikum 40 år 
– ett nav i fakultetens verksamhet
Markus Hed

Det är inte bara den samhällsvetenskapliga fakulteten som jubilerar 2014. Eko-
nomikum, tidigare Humanistiskt-samhällsvetenskapligt centrum, HSC, har 
detta år funnits i fyra årtionden. Det är förvisso inte 40 år sedan studenter 
och personal flyttade in i byggnaden men det är tiden som förflutit sedan det 
första spadtaget togs till byggandet av huset som skulle komma att bli ett nav 
i fakultetens verksamhet.

Före byggandet
Samhällsvetenskapliga fakulteten är en relativt sett ung fakultet med en 
blandning av gamla och nya ämnen och när fakulteten bildades 1964 var insti-
tutionerna helt separerade från varandra och belägna på olika platser i Uppsa-
la. Det var med andra ord en splittrad fakultet med liten eller ingen samverkan 
alls mellan institutionerna.

Situationen synliggörs kanske bäst genom en tillbakablick på lokalsitua-
tionen under 1960-talet. Ekonomisk-historiska institutionen var belägen på 
S:t Olofsgatan, bland annat i det så kallade Skandalhuset. Den företagsekono-
miska institutionen befann sig först på Övre Slottsgatan men flyttade senare 
till Vaksala torg. Kulturgeografiska institutionen var belägen på Norbyvägen 
vid det som nu är Evolutionsbiologiskt Centrum, EBC. Nationalekonomiska 
institutionen hade lokaler på Trädgårdsgatan i kvarteret Munken. Pedagogiska 
institutionen var splittrad på flera olika adresser i staden. Den psykologiska 
institutionen befann sig vid fakultetens födelse på S:t Larsgatan vid ena hörnet 
av Universitetsparken, men flyttade senare till Svartbäcksgatan 10. Den socio-
logiska institutionen huserade på Villavägen och Drottninggatan men flyttade 
senare över hela institutionen till Drottninggatan nära Stora torget. Statistiska 
institutionen hade sin verksamhet på Sturegatan och den statsvetenskapliga 
institutionen var i huvudsak belägen i och kring Skytteanum.

Den lokalmässiga splittringen underlättade med andra ord inte något sam-
arbete över institutionsgränserna. Lokalsituationen lämnade dessutom  mycket  

Författaren vill tacka Lotta Selander, Håkan Drufva, Peter Götlind, Åsa Henningsson, Einar 
Lauritzen, Lars Engwall, Helena Edström, Ewa Hjertsén, Ingemund Hägg och Max Marcus för 
deras bidrag till denna text.
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övrigt att önska. Institutionerna satt trångt och var tvingade att hyra in sig i 
olika temporära lokaler i staden.

”Jag minns institutionernas lokaler som väldigt slitna och att det rådde en 
stor brist på undervisningslokaler. Det fanns också, åtminstone från lednings-
håll, en idé om att uppnå synergieffekter genom att sammanföra flera institu-
tioner till ett och samma område liknande det vid Engelska parken”, berättar 
Einar Lauritzen, som var den som kom att utses till universitetets samord-
nare för byggnationen av Humanistiskt-samhällsvetenskapligt centrum, HSC. 
Han beskriver tiden i mitten på 1960-talet som en ”systeminfarkt”. Student-
tillströmningen var enorm och universitetet hade inga som helst lokaler för 
denna expansion. ”Den bästa antagningsbegränsningen var syret i lokalerna”, 
säger Einar Lauritzen.

Expansionen innebar också lärarbrist. För att råda bot på detta ansåg man 
att studenter med tre betyg i sitt ämne, vilket motsvarar 90 högskolepoäng 
i dag, kompetenta att undervisa. Det var alltså inte tal om att någon fors-
karutbildning var nödvändig för undervisande lärare. Trängseln tog sig ibland 
extrema uttryck. Lars Engwall, då vikarierande docent vid den företagseko-
nomiska institutionen, berättar att man bedrev undervisning i skyltfönstret i 
Möbelkompaniet Ahl & Walldéns (senare Vålamagasinet) gamla fastighet. På 
grund av slitna lokaler och en växande verksamhet så togs flera filialer i bruk, 
bland annat på Klostergatan i Kungl. Gustav Adolfs Akademiens fastighet.

Det var brister som dessa som fick idén om ett gemensamt hus för sam-
hällsvetenskap att börja gro. Universiteten hade då betydligt mindre egen rå-
dighet över sitt byggande och det var Ecklesiastikdepartementet (nuvarande 
Utbildningsdepartementet) som tillsatte en programkommitté 1962, det vill 
säga redan innan fakultetens bildande, för att utreda möjligheterna att bygga 
ett nytt hus. Det skulle dock dröja till 1973 innan Byggnadsstyrelsen fick i 
uppdrag av Kungl. Maj:t att påbörja arbetet enligt redovisat förslag. Planer 
fanns på att förlägga byggnaden till kvarteret Blåsenhus men efter att kom-
munen, med hänvisning till trafikplaneringen, avvisat placeringen bestämdes 
att byggnaden skulle byggas på Luthagsgärdet i kvarteret Observatoriet (Bygg-
nadsstyrelsen u.å.).

Att universitetet inte kunde bestämma över sina byggplaner på egen 
hand återspeglades också av det faktum att institutionerna bara fick flytta 
sådan personal som var förtecknad i statsliggaren som ”ordinarie anställd”. 
Det var alltså inte universitetet som informerade om hur många lärartjänster 
som fanns utan detta var helt fastställt på regeringsnivå. Det var också dessa 
uppgifter som låg till grund för Byggnadsstyrelsens planering av huset, vilket 
förstås fick stor påverkan på institutionerna. Flera institutioner skulle även 
fortsättningsvis riskera att vara splittrade eftersom den ”ordinarie” personalen 
skulle få flytta till det nya huset medan ”övrig personal”, med annan finansie-
ring, inte skulle få göra detta. Generellt tycks flyttplanerna dock inte ha vållat 
så stor oro bland personalen. Ingemund Hägg som då var universitetslektor 
vid företagsekonomiska institutionen minns flytten som ganska odramatisk.
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”Det var blandade reaktioner, men inga större betänkligheter eftersom man 
såg fördelarna med att flytta från trånga lokaler på Vaksalagatan till HSC”, 
säger Ingemund Hägg.

Enligt Einar Lauritzen gnälldes det en del över minskade kontorslokaler 
som det gärna blir när man flyttar från byggnader avsedda för bostäder till 
statligt planerad lokalyta, men det var aldrig någon ”vi flytt int-attityd”.

Från nybygge till baracklösningar
För 40 år sedan, närmare bestämt den 21 februari 1974, kunde det första spad-
taget tas i jorden på Luthagsgärdet. Byggnaden bestod av två kroppar, en låg-
huskropp med hörsalarna och själva institutionsbyggnaden som bestod av tre 
kotor. I bottenplanet av institutionsbyggnaden förlades bland annat bibliotek 
och salar för studenterna, men bottenplanet skulle i händelse av krig också 
kunna användas som skyddsrum. Huset, som ritades av Peter Celsing, bestod 
av 25 500 kvadratmeter med 3 200 studieplatser varav cirka 2 800 platser var 
avsedda för studenterna. Peter Celsing avled innan huset stod färdigt och Ger-
hard Byman slutförde uppdraget (Byggnadsstyrelsen u.å.).

Bygget färdigställdes på två år och 1976 var det dags för följande ämnen att 
helt eller delvis flytta in: ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, 

Det första spadtaget. Från vänster: Byggnadsdirektör Sven Geller-
stedt, chef för Kungliga byggnadsstyrelsens Uppsalaregion, chefs-
arkitekt Gerhard Byman (som övertog arbetet efter arkitekt Peter 
Celsing) och dåvarande rector magnificus Torgny Segerstedt. 
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nationalekonomi, sociologi, statistik och statskunskap. Utöver dessa flyttade 
också ett antal språkvetenskapliga och historisk-filosofiska institutioner in i 
huset och eftersom huset skulle komma att inrymma både humanistiska och 
samhällsvetenskapliga ämnen valdes namnet Humanistiskt-samhällsveten-
skapligt centrum.

Einar Lauritzen hade vid denna tidpunkt utsetts till samordnare för bygg-
nationen vilket innebar att han var länken mellan de inflyttande institutio-
nerna, centralförvaltningen och externa intressenter. Han minns att en avgö-
rande anledning till att inte alla samhällsvetenskapliga institutioner flyttade 
in i HSC delvis var att man hade skurit av en kota av huset, det vill säga man 
hade beslutat sig för att inte bygga ytterligare en huskropp mot Luthagsespla-
naden. Kotans borttagande var mer ett resultat av ekonomiska överväganden i 
Finansdepartementet än eventuellt tryck från allmänheten eller myndigheter, 
som skulle ha ansett att huset blev för stort.

Urvalsprincipen för vilka samhällsvetenskapliga institutioner som skulle 
flytta till HSC är inte helt klar. Kulturgeografiska institutionen var ju nära 
sammanlänkad med den naturgeografiska institutionen och detta kan ha bi-
dragit till att man var kvar på Norbyvägen. Pedagogiska institutionen kan möj-
ligtvis ha fått stå åt sidan när man insåg att alla samhällsvetenskapliga institu-
tioner inte kunde flytta och Psykologiska institutionen och Institutionen för 
tillämpad psykologi hade precis flyttat in i kvarteret Munken. Einar Lauritzen 
minns att byggandet av en fjärde kota, och därmed en möjlighet att införliva 
samtliga samhällsvetenskapliga institutioner under samma tak, kom att vara 
en levande fråga även under den senare delen 1970-talet.

Med tanke på den kraftiga expansionen av studenter ansågs det att mycket 
av byggandet skulle företas utifrån studenternas perspektiv och önskemål. 
Till skillnad från exempelvis Frescati i Stockholm planerades den nya HSC-
byggnaden för att härbärgera studenter i hela huset och för att studenter och 
anställda skulle blandas. En bärande tanke var att undervisningslokaler skulle 
finnas i anslutning till institutionerna. Ingemund Hägg minns lättnaden när 
man nu slapp nöja sig med tillfälliga lösningar i staden, som man tidigare hade 
fått göra, bland annat på Suttungs gränd och i KFUM-huset. Betoningen på 
studentperspektiv skulle dock vålla en del huvudbry hos vissa, enligt Einar 
Lauritzen, i synnerhet hos Byggnadsstyrelsen som hade för vana att göra sina 
besiktningar av byggnaden på fredagseftermiddagarna då det knappt fanns 
några studenter i lokalerna. Nytt för de inflyttande institutionerna var också 
att de fick ett gemensamt bibliotek. Lauritzen minns att placeringen på bot-
tenplanet vållande en del diskussioner eftersom böckerna inte längre fanns 
gripbara i anslutning till tjänsterummen på samma sätt som tidigare. Eftersom 
tjänsterummen också var mindre än vad många var vana vid före flytten så 
fanns det ju heller inte plats för böcker på tjänsterummen.

Den som hyste någon förhoppning om ett begynnande eller utökat sam-
arbete mellan institutionerna i samband med att man nu befann sig i samma 
hus blev besviken. Lars Engwall kan inte minnas att samarbetet över insti-
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tutionsgränserna ökade. För den företagsekonomiska institutionen, som i sig 
var av betydande storlek, medförde flytten dock den stora fördelen av ökat 
samarbete mellan institutionens olika ämnesinriktningar. Ingemund Hägg har 
samma minnesbild. ”Man var fortfarande ’sin egen’ men samarbetet inom den 
företags eko nomiska institutionen blev bättre eftersom institutionen var sam-
lad på ett bättre sätt än innan flytten”.

Även Einar Lauritzen minns att de intima miljöer man inom institutio-
nerna före tidigare flytt fortsatte att just vara intima miljöer. Samtidigt bestod 
vissa av de externa miljöerna. Den företagsekonomiska institutionen hade 
fortfarande kvar en forskargrupp på Klostergatan och dessutom hade baracker 
börjat uppföras.

”Det hade blivit för trångt helt enkelt, det fanns baracker i Observatorie-
parken som användes och det hade återigen blivit en splittring inom institu-
tionen. Något expansionsutrymme var det inte tal om”, berättar Ingemund 
Hägg, som konstaterar att man i efterhand kanske borde ha övervägt att bygga 
den extra kotan: ”Besparingen var kanske inte så klok om man hade sett det 
hela på längre sikt. Dessutom så ser fasaden mot Luthagsesplanaden inte rik-
tigt bra ut nu när inte den extra kotan blev av”.

Bengt Brundin, tidigare intendent vid HSC, ger en annan syn på den tänkta 
extra kotan i Upsala Nya Tidning den 16 januari 1987:

Det var i stället tur att man inte byggde en fjärde huskropp. Då hade 
ännu fler institutioner flyttats hit och problemen hade varit ännu större 
i dag. […] Den stora missen var att man fyllde hela huset med institu-
tioner. I stället borde man ha placerat in en del tidsbegränsade forsk-
ningsprojekt eller annan verksamhet som lätt kunnat flyttas ut när och 
om institutionerna behövde mer plats. Då hade man inte låst fast sig 
(Winge 1987).

Brundin menade också att det var olyckligt att vissa institutioner var så passiva 
inför byggandet. I och med att de inte engagerade sig från början så upptäcktes 
bristerna först i efterhand. Det slutade med att vissa institutioner hade gott 
om plats medan andra var väldigt trångbodda. De som hade gott om plats ville 
gärna behålla sina ytor för eventuell framtida expansion. Värst tycks läget 
ha varit för de företagsekonomiska och nationalekonomiska institutionerna, 
som hade mycket undervisning och därmed många lärare. Studenternas änd-
rade vanor från att ha studerat hemma till att bli ”kontorsstudenter” med fler 
grupparbeten i undervisningen gjorde att trycket var hårt på studieplatserna. 
Dyra läromedel medförde dessutom att studenterna lånade eller sambrukade 
böckerna, vilket gjorde att de ytterligare knöts till universitetets lokaler. Man 
var till slut tvungen att införa tidkort i biblioteket. Det var sålunda ingen håll-
bar situation och något behövde göras.
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Ombyggnationen – Samhällsurium, Mammons Palace 
eller Ekonomikum?
Lokalförsörjningsansvaret, som tidigare hade varit en angelägenhet för staten 
och Byggnadsstyrelsen, hade nu blivit en fråga för universitetet. Uppsala uni-
versitet hade nu själv möjlighet att besluta om avtal rörande byggnadsfrågor. 
Det var också något som universitetet skulle göra enligt den ambitiösa arbets-
plan för universitetets lokalförsörjning som rektor fattade beslut om att upp-
rätta 1995. Målet var att ”skapa moderna campus med bästa möjliga förutsätt-
ningar för framtida vetenskaplig samverkan och på så sätt gynna samarbetet 
mellan fakulteterna för en kraftsamling inom strategiska områden. I moderna 
campus skulle universitetet även få en bättre infrastruktur [...] vilket avsågs 
underlätta rekrytering av studenter och bidra till effektivitet i studierna” 
(Mattsson 2006, 53–55).

Planen fick namnet ”Projektplan 1996” och inbegrep bland annat om-
byggnationen av HSC. En tanke med denna var att man skulle ge plats åt 
de samhällsvetenskapliga institutionerna i och med att man flyttade ut de 
icke-samhällsvetenskapliga. Ekonomiinstitutionerna fanns redan på plats i 
huset, den statsvetenskapliga institutionen hade flyttat ut ur huset till Gam-
la torget (man var fortfarande kvar vid Skytteanum) och Kulturgeografiska 
institutionen skulle nu flytta från Norbyvägen till Ekonomikum, som det 
nya huset senare skulle komma att heta. Institutionen för informationsve-
tenskap inrättades 1998 och var en sammanslagning av ämnena statistik, 
medier och kommunikation, centrum för studium av människan och datorn 
samt ADB-verksamheten inom institutionen för ADB och datalogi. Det för-
des också diskussioner på prefektnivå med ekonomiinstitutionen på SLU 
om att även denna skulle flytta in i samband med ombyggnationen, men av 
dessa planer blev det aldrig någonting. Även Baltic University Programme 
visade intresse för att inhysas i huset, på grund av kopplingen till den kul-
turgeografiska institutionen, men inte heller för dem blev det någon flytt till 
Ekonomikum.

Ingemund Hägg, som hade ett övergripande ansvar vid ombyggnationen, 
minns att frågan om vilka institutioner som skulle beröras av den stora rocka-
den var ganska känslig. Det hade blivit för trångt i huset, lokalerna började bli 
slitna och det var mörka och smala korridorer. De planerade förändringarna 
var välkomna. Ansvarig arkitekt var Mats Edblom tillsammans med Karin 
Ahlgren och Per Kraft från Ahlgren Edblom arkitekter AB. De var bland an-
nat kända för att ha ritat Höga kusten-bron. Per Kraft jämför brobyggande 
med Ekonomikum: ”Ekonomikum är ett mycket större och svårare projekt än 
ett brobygge. Till en bro behöver man bara några ritningar medan Ekonomi-
kum har krävt upp emot 200 skisser totalt” (Zerpe 1998).

Ingemund Hägg understryker att samarbetet med arkitekterna var gott. 
De idéer och förslag som Mats Edblom tog fram var utomordentligt bra och 
beaktade väl de önskemål som verksamheten hade framfört.
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Återigen stod studenternas intressen i fokus. En idé som bland annat fram-
fördes av Ingemund Hägg var att huset inte bara var en arbetsplats för anställ-
da utan även för studenterna. Att de behövde läsplatser, möjligheter att koppla 
upp sina datorer och grupputrymmen var alla överens om, men det skulle visa 
sig stå i konflikt med intresset hos vissa anställda när det gällde storleken på 
tjänsterummen. Detta skulle visa sig bli en stridsfråga och när Ingemund Hägg 
i dag ser hur mycket studentutrymmena utnyttjas så är han stolt: ”Det är ju så 
det ska vara, annars kan man ju köra med distansundervisning!”

Man var också angelägen om att det skulle finnas lärosalar av olika slag, 
det vill säga ämnade för storföreläsningar och för små seminariegrupper. De 
skulle vara utrustade på olika sätt och skulle kunna byggas om. Man kunde 
inte veta hur undervisningen skulle bedrivas om tio år och ville därför ha 
denna flexibilitet. Idén om kontorslandskap fanns också, bland annat på den 
företagsekonomiska institutionen, där ett sådant också ställdes i ordning. Fö-
respråkarna för denna lösning överskattade dess fördelar menar Lars Engwall 
i dag. Kontorslandskapet är nu ombyggt till avgränsade platser för institutio-
nens doktorander. Även Ingemund Hägg minns dessa så kallade ”storrum”: 
”När generationen som hade dessa rum fick egna rum så dog denna idé och det 
fanns ingen efterfrågan från den nya generationen som skulle komma. Dessa 
rum byggdes helt enkelt om till mindre kontor”.

Ombyggnationen fortlöpte inte oproblematiskt eftersom den ägde rum 
när verksamheten redan var på plats. Omflyttningar och iordningställande 
av temporära lokaler tog mycket tid och störde en del men det var hanter-
bart, minns Ingemund Hägg. Det blev också lite av huggsexa över utrymmena 
och över placeringen i huset men även detta kom att lösa sig. Det fanns där-
till diskussioner om huruvida ombyggnationen skulle göras överhuvudtaget. 
Kostnaderna skulle läggas på hyrorna, vilket skulle slå hårt mot institutio-
nernas ekonomi och i slutändan kunna påverka forskning och undervisning. 
Det fanns ingen allmän uppslutning kring denna uppfattning, men flera lärare 
tyckte ombyggnationen var en dålig idé. I efterhand kan man konstatera att 
hyresökningarna inte påverkade verksamheten nämnvärt och budgeten för 
ombyggnationen hölls.

Trots att nu enbart samhällsvetenskapliga institutioner var lokaliserade i 
byggnaden så tilltog inte samarbetet. Vid vissa institutioner fanns ambitionen 
att utöka samarbetet. Möten över institutionsgränserna och iordningställan-
det av det så kallade Faculty Club-rummet, vilket skulle fungera som mötes-
plats, skulle underlätta detta. Ingemund Hägg menar att flera av institutioner-
nas storlek medförde att samarbetet även framgent kom att inriktades mot att 
vara internt.

Bibliotekets utformning och funktion skulle visa sig vara centrala frågor i 
planeringen av Ekonomikum. Det var också den enskilt största byggnadsin-
satsen i hela projektet. Ingemund Hägg hade redan tidigare ogillat lösningen 
med biblioteket placerat på bottenplan. Han minns sin reaktion: ”Det kan inte 
få vara så att det är placerat i ett hörn i källaren! Är det ett kontorshus eller 
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ett universitetshus? Biblioteket skulle vara hjärtat och hjärnan i huset och 
placeras så centralt som möjligt. Det skulle få ta plats och det skulle få kosta”. 
Man beslutade sig därför att täcka över den mittersta av de tre innergårdarna 
med ljusinsläppande tak som skulle skapa ett ljust och luftigt bibliotek i hu-
sets hjärta.

Idéerna om biblioteket ansågs vara bra och det var få som motsatte sig dem. 
Lars Engwall minns dock att det fanns externa krafter som inte kunde förstå 
sig på detta med satsningen på biblioteket. Dåvarande rektor Stig Strömholm 
hade infört ett näringslivsråd vid Uppsala universitet. Vid ett av näringslivsrå-
dets möten informerade Lars Engwall om ombyggnationen och bibliotekspla-
nerna. En bekant företagsledare och ledamot av rådet luftade sin kritik mot 
projektet och menade att bibliotek inte skulle komma att behövas vid univer-
sitetet, utan hörde forntiden till. Lars Engwall konstaterar i efterhand att med 
tanke på hur välbesökt biblioteket är i dag så visade sig denna bedömning vara 
fel och satsningen på biblioteket helt rätt. Engwall menar till och med att man 
i dag använder biblioteket i större utsträckning än tidigare när studenter satt 
hemma och läste i större omfattning. Tankar om Open Access och tillgänglig-
het på nätet spelar ingen större roll, biblioteken behövs.

”Det är ju helt fantastiskt att man kan sitta var som helst och hämta hem 
vad som helst”, säger Engwall, ”men bibliotekens kompetens behövs ändå och 
studenterna behöver både den och bibliotekens lokaler”.

Debatt om namn och konst
Efter år av omflyttningar och ombyggnationer så kom en ny fråga att hamna 
i fokus. Eftersom de humanistiska institutionerna skulle flytta ut så stod det 
klart att HSC behövde byta namn och husets namngivning skulle komma att 
bli en fråga som engagerade under många år.

Diskussionen startade redan i juli 1995 med en skrivelse från Ingemund 
Hägg. Eftersom det snart bara skulle finnas samhällsvetenskapliga institutio-
ner i huset kunde ”Samhällsvetenskapligt centrum” tänkas vara ett bra namn. 
Men idén föll eftersom flera av de samhällsvetenskapliga institutionerna fanns 
utanför huset. Ett annat förslag var Ekonomiskt-samhällsvetenskapligt cent-
rum, men det namnet skulle utesluta institutioner som inte inbegrep eko-
nomi. Ytterligare en idé som framfördes var att namnge huset efter någon 
framstående person, som Anders Berch, Gerd Enequist, Torgny Segerstedt 
eller Knut Wicksell. Till arbetsnamn valdes ”Samhällsvetarcentrum” men det 
konstaterades samtidigt vid ett prefektmöte i augusti 1995 att namnet skulle 
försvåra möjligheten att få in externa medel. Man konstaterade också att ”allt 
med ekonomi förefaller inte gångbart, medan något med personnamn tycks 
accepteras”. (Prefektmöte 1995) Det är en intressant notering med tanke på 
det namn huset till slut fick.

Drygt två år senare, i en skrivelse från december 1997, resonerar Ingemund 
Hägg vidare i namnfrågan. När det gäller ett personnamn så konstaterades att 
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Anders Berch borde vara förstahandsalternativet med tanke på dennes histo-
riskt betydelsefulla ekonomiska gärning som landets förste ekonomiprofessor. 
När det gällde namn som innehöll benämningen ”centrum” så ansågs det att 
dubbelnamn borde undvikas eftersom sådana ofta kortas ner. Ett exempel är 
att Humanistiskt-samhällsvetenskapligt centrum oftast hade kallats ”HumC” 
eller ”Humanistcentrum”. För att ge huset en tydlig uppsalaprofil så skulle 
man kunna fortsätta i samma namngivningstradition som ”Fysikum”, ”Kemi-
kum” och ”Teknikum” och då kalla huset ”Ekonomikum”. Detta var också ett 
sätt att undvika modeordet ”centrum”. ”Ekonomikum” blev också Ingemund 
Häggs första förslag följt av ”Anders Berchhuset” och ”Ekonomiskt-samhälls-
vetenskapligt centrum”. Häggs förstaval skulle senare också bli styrgruppens 
förslag.

Det gick dock inte att nå full enlighet kring namnförslaget, enligt minnes-
anteckningarna från ett prefektråd i januari 1998. I stället beslutades att varje 
institution skulle uppmanas att inkomma med tre rangordnade förslag. Av de 
tre institutioner som inkom med förslag så skulle Företagsekonomiska insti-
tutionen och Nationalekonomiska institutionen stödja ”Ekonomikum”, medan 
den kulturgeografiska institutionen föreslog ”Samhällsvetarcentrum”. Andra, 
seriösa och mindre seriösa, förslag inkom också: ”Centrum för Ekonomi och 
Informationsvetenskap”, ”Centrum för Samhälls- och  Informationsvetenskap 
(CSI)”, ”Samhällssurium”, ”Saminarium”, ”Samveticum”, ”Mammons Palace” 
och ”Monetarium”. 

Ekonomikum en tidig vårdag 2014. 
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I rektor Bo Sundqvists beslut från 20 maj 1998 står att fakultetsnämnden 
beslutat föreslå att det nya namnet skulle bli ”Ekonomiskt-Samhällsveten-
skapligt centrum”. Detta, som beslutet formulerat det, ”utan att det utgör för-
stapreferensen”, men för att det var det förslag som ”lättast kan accepteras 
av alla parter”. Kanske var det denna obeslutsamhet som fällde avgörandet 
när rektor beslutade att gå emot förslaget och att namnet på huset skulle bli 
”Ekonomikum”. 

Namnet var inte den enda känsliga frågan. Husets konstnärliga utsmyck-
ning kom att bli ett omdebatterat ämne. Utsmyckningen behandlades redan i 
en av arbetsgrupperna i september 1996 och i minnesanteckningarna från mö-
tet konstaterar gruppen att den konstnärliga utsmyckningen bör vara ”djärv 
och effektskapande, inte feg och utslätad”. Detta var något som skulle kom-
ma att hörsammas. Statens konstråd köpte in tre konstverk av konstnärerna 
Annika Liljedahl, Magnus Bärtås och Mikael Richter. Ett av dessa, Mikael 
Richters konstverk ”Apollon och Daphne”, genererade både protestlistor och 
skriverier i lokalpressen. Konstverket kan liknas vid ett gökur där en naken 
Apollon med erigerad penis jagar en naken Daphne. ”Jakten” möjliggörs genom 
att gökuret är kopplat till en kedjebana där bilden drivs runt i Ekonomikums 
hörsalskorridor, de så kallade ”lokstallarna”. Själva målningen av Apollon och 
Daphne kommer från en förlaga ritad av ett okänt barn på Moderna museet. 
Mikael Richter efterlyste upphovsmannen i media, men den unge konstnären 
förblev okänd. Själva ”gökuret” är utsmyckat med ett djuransikte och Mikael 
Richter skriver i förslaget till Statens konstråd att han vill återknyta till en 
gammal figur ”som bringade lycka, gav huset en själ och skyddade huset från 
allehanda demoner och olycka. En känsla att bära med sig när man skyndar 
genom porten och vidare in i huset”. Uret beskrivs som taget från Lewis Car-
rolls Alice i underlandet, där klockan går slumpvis. I februari 1999 beslutade 
man att godkänna förslaget.

Trots att konstverket bara befann sig på skisstadiet cirkulerade en protest-
lista bland personalen där man krävde att alternativ konst skulle sättas upp. 
Motiveringen var att Apollons kärlek till Daphne är en myt som inte är känd 
för alla och konstverkets utseende skulle ge upphov till obehag för de an-
ställda. Dessutom behövde man enligt protestlistan tänka på vad de utländska 
gästerna ska tänka om ”vårt fina anrika universitet” om ett dylikt konstverk 
visades upp. Inom konstgruppen höjdes i stället röster för att det skulle vara 
en farlig väg att gå om man började censurera konsten. Mikael Richter häv-
dade från sitt håll att han inte var ute efter att provocera och beskrev den 
uppkomna situationen och protesterna som ofattbara med motiveringen att 
”[d]et är en barnteckning, en go bild” (Köster 1999).

Även prefekterna fick uttala sig och det kunde konstateras att det inte 
fanns någon enig åsikt bland personalen på institutionerna om konstverkets 
vara eller icke vara. Ingemund Hägg drev konstens frihet hårt och fick gehör 
för sin ståndpunkt hos dåvarande rektor Bo Sundqvist. En kompromiss gjor-
des dock avseende bilden i och med att Michael Richter gjorde ytterligare 
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en bild där jakten var den omvända, det vill säga där Daphne jagar Apollon. 
Tanken var att de båda bilderna skulle alterneras och kritiken avtog i och med 
denna kompromiss. Protestlistor och debatt till trots blev konstverket kvar på 
Ekonomikum. Det finns där även i dag, men Apollons jakt av Daphne har när 
detta skrivs 2014 stannat eftersom konstverkets teknik har slutat att fungera.

Med både namn och konst på plats kunde så Ekonomikum invigas den 
1 november 1999. Bandet klipptes av utbildningsminister Thomas Östros och 
sedan väntade pompa och ståt, tal, föreläsningar och musik.

Framtid
En av visionerna för huset sedan det första spadtaget togs för 40 år sedan var 
att skapa förutsättningar för ett ökat samarbete mellan institutionerna. Vi 
kan konstatera att det har varit svårt att få igång ett varaktigt och mer omfat-
tande samarbete över institutionsgränserna på Ekonomikum. Uppenbarligen 
krävs något mer än goda lokalmässiga förutsättningar för att ett gott samar-
betsklimat ska uppstå. Försök att stimulera samarbete mellan institutioner 
genom särskilda fakultetsmedel har inte heller fungerat. Det råder dessutom 
fortfarande lokalbrist på Ekonomikum och för vissa institutioner är situatio-
nen mycket bekymmersam. Även för studenterna är lokalbristen ett faktum. 
Ekonomikum ligger centralt beläget och nära flera stora studentbostadsom-
råden. Trycket på studieplatser och grupprum är stort. Kanske byggandet av 
den extra kotan på lång sikt ändå kan vara en lösning på lokalbristen för in-
stitutionernas del?

Trots brist på samarbete och lokaler målar både Ingemund Hägg och Lars 
Engwall, som båda varit med från starten, upp en ljus bild av utvecklingen 
och framtiden. Lars Engwall konstaterar att institutionerna växt kraftigt un-
der de år Ekonomikum funnit till. För Företagsekonomiska institutionens del 
har införlivandet av Högskolan på Gotland inneburit ytterligare en expansion. 
Forskningsgrupper och samarbeten har dessutom fortsatt att utvecklas och 
blivit mer omfattande med flera kopplingar utåt. Ingemund Hägg beskriver att 
så levande som Ekonomikum är nu, med alla studenter, har det aldrig varit: 
”Det har bara blivit bättre över tid och det är säkert utvecklingsbart framöver 
också”.
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Samhällsvetenskapliga fakultetens sigill
Mattias Bolkéus Blom

Vi omges av varumärken, logotyper och visuella uttryck som är avsedda att 
skapa identifikation, stimulera ett visst beteende eller leda oss i den ena eller 
andra riktningen. Till skillnad från de flesta av dagens företags- och myndig-
hetslogotyper så har många av de äldre universitetens heraldiska uttryck sina 
ursprung i en högst vardaglig och praktisk tillämpning. Vi kan spåra deras 
härkomst i de sigillstampar som användes för att besegla brev och handlingar 
med avtryck i lack, vax eller papper och på så sätt bekräfta avsändarens eller 
utfärdarens autenticitet och legitimitet. ”Sigillet är – eller har snarare varit – 
administratörens redskap” skriver den tidigare universitetsdirektören Johnny 
Andersson i en text som överblickar administrationens historia vid Uppsala 
universitet (Andersson 1995). Stamparnas sigillgravyrer var ofta konstfärdigt 
utformade och därmed svåra att förfalska. De hämtade sina bilder ur en kom-
plex symbolvärld som i dag inte alltid är lättillgänglig.

Den samhällsvetenskapliga fakultetens sigill fastställdes av universitetets 
rektor först 1992, men dess ursprung står att finna i 1600-talets rika symbol-
språk. Symbolerna i det nya sigillet är hämtade från den tidigare filosofiska 
fakulteten sigill, som bestod av ett flertal element. I mitten av detta sigill från 
1640-talet återfanns ett kubformat skrin med ett hjärta på, ovanpå skrinet en 
lyra och en veckad doktorshatt samt devisen ”HOC QVÆRITUR” (”detta är 

Den filosofiska fakultetens sigill från 1640-talet.
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vad man eftersträvar”) omgivet av en orm som biter sig själv i stjärten och 
sedan sentensen ”SIGILLUM FAC PHILOSOPH IN ACAD UPSALIENSIS”. 
En lagerkrans omgav slutligen sigillets symboler.

Vi kan behöva viss vägledning för att förstå vad den filosofiska fakultetens 
äldre sigill vill berätta. Johan Eenberg beskrev 1704 dess symboler enligt föl-
jande: kuben med hjärtat symboliserade ”en behjärtad stadighet och allvar-
samhet”, Apollons lyra är sedan gammalt en symbol för konstnärlig frihet och 
lärd verksamhet, hatten uttrycker frihet, ormen i ring står för en i evighet 
bestående sanning. Lagerkransen är slutligen den symbol varmed ”filosofien 
plägar kröna sina uppriktiga älskare” (Eenberg 1704, 232–233). Detta äldre sigill 
beseglade tidigare alla diplom som utdelades vid de filosofiska fakulteternas 
doktorspromotion. Sedan 1935 har kuben och lyran utgjort det märke som 
pryder de upsaliensiska filosofiska doktorshattarna.

I underlaget inför rektorsämbetes beslut 1992 skriver den dåvarande aka-
demiintendenten Torgny Nevéus att tanken på nya fakultetssigill först inkom 
till rektor från vad som då var den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten 
under våren 1991. Rektorsämbetet kände sig föranlåtet att även behandla frå-
gan om de övriga filosofiska fakulteternas symboler, däribland den samhälls-
vetenskapliga fakultetens. Detta resulterade i tre nykomponerade sigill, ett för 
vardera av den humanistiska fakulteten, den matematisk-naturvetenskapliga 
fakulteten och den samhällsvetenskapliga fakulteten.

”För den samhällsvetenskapliga fakulteten”, skriver Nevéus i sin prome-
moria till rektorsämbetet, ”valdes kuben, som illustrerar fast och stadig ve-
tenskap.” ”Verksamheten gäller människor”, fortsätter beskrivningen, ”deras 
samhällsbyggande och samlevnadsförhållanden, därav hjärtat.” Ovanför kuben 
med hjärtat återfinns i förslaget en stiliserad pilbåge, hämtad från Johan Skyt-
tes adelssköld. Detta motiveras i underlaget av att Skytte tog det ursprungliga 
initiativet till den första utpräglat samhällsvetenskapliga verksamheten i Upp-
sala. Genom en liknande motivering kom den matematisk-naturvetenskapliga 
fakultetens nya sigill att innehålla ett ägg, hämtat från Carl von Linnés vapen-
sköld. Slutligen omges den samhällsvetenskapliga fakultetens nya sigill av den 
betecknande texten ”SIGILLUM FAC SCIENT SOC ACAD UPSALIENSIS” 
(Nevéus 1992).

Symbolerna till de tre fakulteternas nya sigill tecknades av Tryggve Nevéus, 
i dag överläkare i pediatrik och docent vid Institutionen för kvinnors och 
barns hälsa. De bearbetades av den heraldiska konstnären Ingrid Lamby och 
konstnären Bror Jacques de Wærn samt granskades av statsheraldikern Clara 
Nevéus.

I dag har ytterligare fakulteter tillkommit. Den humanistiska fakultetens 
sigill används för både den historisk-filosofiska fakulteten och den språkveten-
skapliga fakulteten. Den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten har bytt 
namn till Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, men den har behållit sitt 
sigill. Fakulteten för utbildningsvetenskaper, som bildades 2011, delar sitt sigill 
med den samhällsvetenskapliga fakulteten. Fakulteternas sigill används i dag i 
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en mängd sammanhang, på diplom, i inbjudningar, på webbsidor och i tryck-
saker. De återfinns därtill två gånger årligen prominent återgivna i universite-
tets inbjudningsskrift till promotion.
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Inbjudning till filosofie doktorspromotionen 
inom Samhällsvetenskapliga fakulteten vid 
Uppsala universitet måndagen den 31 maj 1965
Karl-Gustaf Hildebrand

[---]

Fakulteten är universitetets yngsta, men bakom dess nio professurer ligger en 
rad olika skeenden i de svenska universitetsreformernas historia. Den ”orato-
riske och politiske profession” som nu innehas av professorn i statskunskap 
blev donerad av Johan Skytte 1622, två år innan konungen skänkte de gusta-
vianska arvegodsen. Fakultetens professur i nationalekonomi – i och för sig 
inrättad 1947, med arv från juridiska fakultetens sjuttio år äldre professors-
ämbete i nationalekonomi (eller, som det småningom hette, med) finansrätt 
– har i sista hand sina rötter i ekonomiprofessuren 1740, den som enligt han-
dels- och manufakturdeputationens betänkande 1738 skulle göra den svenska 
ungdomen till ”närande i stället för tärande ledamöter av republiquen”. När 
universitetsväsendet fick ökad bredd i början av 1900-talet tillkom den ännu 
existerande statistikprofessuren (beslut av 1909 års riksdag) och dessutom två 
sedermera delade professurer, den i geografi (tillkommen som e. o. Professur 
1901) och den i pedagogik (riksdagsbeslut 1907). Uppdelningen skedde i sam-
band med 1947 års universitetsreform; därvid fick den dåvarande humanis-
tiska sektionen en professur i geografi, särskilt kulturgeografi med ekonomisk 
geografi, en i pedagogik och pedagogisk psykologi, samt en i ämnet psykologi. 
De stora förändringarna 1947 medförde också en professur i ett expansivt nytt 
ämne, sociologi. Samtidigt beslöts en preceptur i ekonomisk historia, omvand-
lad till professur 1959. Redan föregående år, 1958, hade ett nytt reformstadium 
gjort sig gällande med inrättandet av professur i ett vid handelshögskolorna 
högt utvecklat men för universitetet nytt ämne, företagsekonomi.

Av de här berörda reformerna har inte så få, var och en på sin tid, väckt 
oro eller betecknats som mindre påkallade. Uppsala har också ibland, som det 
anstår det äldsta universitetet i Sverige, varit tidigt ute. Fem av de nio profes-
sorsämbetena har – även om man inte för fakultetens del inräknar ekonomi-
professuren 1740 – vid sitt instiftande varit de första och enda i landet.

Det följande återger i något förkortat skick den text som ingick i inbjudningsskriften vid Sam-
hällsvetenskapliga fakultetens första doktorspromotion vid Uppsala universitet, författad av 
fakultetens förste dekanus Karl-Gustaf Hildebrand (1911–2005), professor i ekonomisk histo-
ria (Uppsala universitet, Inbjudningar till promotionsfesten i Uppsala 1965. Acta Universitatis 
Upsaliensis, Skrifter rörande Uppsala universitet B. Inbjudningar 15. Uppsala, 1965, 36–40).
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Tanken att sammanföra de samhällsvetenskapliga ämnena till en gemen-
sam fakultet har ett dubbelt ursprung. Den är ett led i den allmänna delnings-
process som följer av växande specialisering och nya samarbetsformer vid uni-
versiteten; den hänger också ihop med anspråken på en samhällsvetenskaplig 
yrkesutbildning av särskild typ. I det sistnämnda avseendet går förhistorien 
långt tillbaka.

Universitetets naturliga roll som utbildningsanstalt för blivande präster 
och ämbetsmän blev i ganska krass form understruken av 1745 års uppfost-
ringskommission; i dess betänkande framhölls insatserna inom forskning och 
allmänt bildande verksamhet som ”nyttiga sidoavsikter” vid sidan av univer-
sitetets egentliga ändamål. Med denna utgångspunkt tänkte man sig bland 
annat en ny fakultetsindelning; rättsvetenskap, ekonomi och historia skulle 
tillsammans bilda en civil fakultet. Konsistoriets svar från 1751 har i senare tid 
uppmärksammats, därför att det tidigt och kraftfullt framhäver sambandet 
mellan forskning och utbildning. Det är intressant också ur den längre ”sam-
hällsvetenskapliga” universitetsutbildningens synpunkt: konsistoriet fram - 
håller nämligen att det fria näringslivet kan dra nytta av universiteten. Hit-
tills har man, heter det, hyst den gamla föreställningen att en köpman inte 
skulle behöva några insikter, utöver förmågan att bruka ”sin vikt och aln”. 
Till följd härav hade en äldre tids köpmän varit föga studerade, ”varmedelst 
deras tänke-förmögenhet merendels blivit rå och inskränkt”. Ett kommersiellt 
uppsving i merkantilismens anda ställde nya krav, och detta borde universi-
tetsplaneringen taga hänsyn till.

Också ett annat av konsistoriets ställningstaganden från denna tid kan här 
nämnas. Med anledning av 1750 års kungliga brev om universitetsexamen för 
dem som skulle tjänstgöra inom ”regeringens civila grenar” fastställde konsis-
toriet samma år sex olika kombinationer av ämnen och lärare, allt efter de 
skilda förvaltningsgrenarnas egenart och behov. Programmet var kanske väl 
ambitiöst; det tycks inte ha spelat stor roll för det som så småningom blev den 
svenska kansliexamens historia. Men om man sammanställer uppfostrings-
kommissionens betänkande, konsistoriets kritik av detta och 1750 års tanke på 
en differentierad utbildning av ämbetsmän får man en överraskande fyllig bild 
av problem som till stor del alltjämt är och alltid kommer att förbli aktuella.

I ett kommittébetänkande från 1910 finner man den reflexionen att nya 
ansatser på det här berörda området knappast var att förvänta under den eko-
nomiska liberalismens 1800-tal. ”För en tid, som såg statens förnämsta skyl-
dighet på en mängd områden helt enkelt i att avhålla sig från ingripande, låg 
tydligen den rent juridiska utbildningen av ämbetsmännen mycket nära till 
hands.” Kommitténs uppgift var att utreda frågan om en statsvetenskaplig exa-
men; dess tre ledamöter var Hjalmar Hammarskjöld, Simon Johannes Boëthius 
och Eli F. Heckscher. De gav i sitt betänkande en ganska märklig bild av de 
allmänna samhällsförändringar och den nya samhällspolitik som ännu en gång 
hade förändrat kraven på ämbetsmännen. De offentliga instanserna var på väg 
att få långt större ansvar än förut. Man pekade på förebud och ansatser under 
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1800-talet: fyrtiotalets beslut om obligatorisk folkundervisning, tillkomsten 
av statsjärnvägar och telegraf från femtiotalet, på åttiotalet protektionismens 
genombrott och ”förarbetena till det socialpolitiska lagstiftningsarbete, som 
ännu blott delvis slutförts”. Den fortsatta expansionen hade blivit allt snab-
bare, det fanns inte längre så många näringar eller samhällsintressen, ”där icke 
statens verksamhet till uppmuntran, tillbakaträngande eller reglering redan har 
inträtt eller i varje fall är ifrågasatt”. Kommittén pekade på jordbruks-, skogs-, 
och norrlandspolitiken, statens förhållande till malmfälten, yrkesinspektion, 
arbetsavtalslagstiftning och arbetarförsäkring, ”regleringen av förmögenhets-
fördelningen genom de nya skattelagarna och skattelagförslagen” och mycket 
annat. På flera av de uppräknade punkterna kan förskjutningarna, om man 
mäter med vår tids mått, te sig rätt obetydliga, men just därför är samman-
fattningen desto mera tänkvärd. Man hade passerat en vattendelare, det som 
redan kommit i gång skulle tilltaga i styrka och betydelse. Det var samhällets 
egen förändring som kom att ge ökad vikt åt det samhällsvetenskapliga studiet.

De kommitterade har – liksom Uppsalakonsistoriet 1751 men naturligtvis 
med långt större bredd – talat också om uppgifter utanför ämbetsmannakar-
riären. De har framhävt den starkt växande kommunalförvaltningens behov. 
Med en synpunkt som ännu var tänkbar på den gamla första kammarens tid 
har de erinrat om det fåtal som hade ekonomisk möjlighet att ”inrätta sig på 
olönat, allmänt medborgerligt arbete”. Desto mera modernt var inskärpandet 
av hur man redan länge behövt ”en lämplig studiebana för blivande tidnings-
män”. Med oförliknelig skarpsynthet utlade man den allt större roll som måste 
komma att tillfalla näringslivets korporationer. Slutligen menade man att inte 
minst en rad fackutbildningsanstalter skulle behöva lärare särskilt i national-
ekonomi.

Det skapades ingen ny examen på grundval av kommitténs förslag. Vid re-
missbehandlingen i Uppsala kom ett skarpt avstyrkande från juridiska fakul-
teten, som fann examens juridiska del alltför bristfällig. I filosofiska fakulteten 
utarbetade man – icke utan kontakt med juristerna – ett typiskt kompromiss-
förslag: det gick egentligen ut på en något avkortad förening av kansliexamen 
och fil. Kand. men ledde inte till något resultat. Tvekan inför kommittéför-
slaget hade naturligtvis också andra skäl än juridikfrågan: hela sammanhanget 
var nytt och svårbemästrat, förslaget – som erbjöd flera olika alternativ – har 
väl också tett sig en smula svårt att få grepp om. Samtidigt hade man emel-
lertid också på utbildningsprogrammens område passerat en vattendelare. 
Vissa sedermera självklara punkter i debatten hade blivit fastslagna. Dit hör 
att statskunskap och nationalekonomi fick en bestående nyckelställning som 
obligatoriska ämnen; för nationalekonomiens del var detta någonting nytt och 
märkvärdigt. Märkligt var också att statistiken sköts i förgrunden – det skulle 
finnas en särskild statistisk examenstyp och statistik skulle ingå också i en 
annan av typerna, den nationalekonomiska. Tanken att statistik på det sättet 
skulle ha en plats i en ordinär ämbetsmannautbildning möttes i flera fall av 
stor oförståelse.
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Kommittén hade för övrigt vägande ting att säga om sambandet mellan 
samhällsvetenskaplig forskning och samhällsvetenskaplig utbildning. Någon ny 
fakultet avsåg man inte, men en sådan blev nämnd i polemiskt sammanhang. 
Kommittén hade förordat en särskild examenskommission för statsvetenskap-
lig examen, eftersom denna skulle beröra två fakulteter. Professorn i statsrätt 
C. A. Reuterskiöld fann detta förgripligt: ”Den föreslagna examenskommissio-
nen är i verkligheten en ny fakultet och måste av mig därför avstyrkas.”

Här ska inte göras något försök att följa frågan om samhällsvetenskaplig ex-
amen på dess väg över beslutet 1935 och de följande reformerna eller reform-
förslagen. Den historiska bakgrunden åskådliggör på sitt sätt frågans självklara 
nödvändighet; på den slutliga lösningen arbetar man ju, trots alla framsteg och 
insatser, alltjämt. De utgångspunkter i samhällets egen struktur som förelåg 
1910 är nu långt mera markerade, och det medför naturligtvis skärpta krav i 
fråga om både kvantitet, differentiering och allmän kvalitet. Annars behöver 
det inte sägas att samhällsvetenskaplig utbildning alltjämt till en mycket vä-
sentlig del har andra former än den samhällsvetenskapliga examens. För att 
nämna ett exempel är ju de samhällsvetenskapliga ämnena långt viktigare för 
lärarutbildningen eller i planerna på dess reformering än de tidigare varit.

Den här antydda praktiska utbildningslinjen motsvaras av en annan: jämsi-
des med samhällets förändringar har själva den samhällsvetenskapliga forsk-
ningen växt, fördjupats och grenat ut sig i nya ämnesområden. Samtidigt har 
moderna krav på undervisning och institutionsorganisation gjort det nödvän-
digt med till ämnesomslutningen mindre fakultets- eller sektionsenheter. Den 
gamla filosofiska fakultetens uppdelning 1956 och den samhällsvetenskapliga 
fakultetens utbrytning ur historisk-filosofiska sektionen 1964 hade tänkvärda 
förebud just på forskarutbildningens och forskningens område. Med 1947 års 
reform fick man licentiand- och doktorandstipendier med en viss andel av 
den humanistiska sektionen stipendier förbehållna åt samhällsvetenskapliga 
ämnen. Samtidigt började forskningsrådsinstitutionen taga gestalt, med ett 
särskilt samhällsvetenskapligt forskningsråd.

Till sist finns det också en helt annan synpunkt som gör det värdefullt med 
de skenbart trängre fakultetsgränserna. Från 1964 har inte bara professorerna 
utan alla ordinarie lärare plats i fakulteterna. Detta betyder ett utomordent-
ligt värdefullt tillskott av insikt och arbetskapacitet. Men med det tillskottet 
kunde en förut stor fakultet bli alltför stor för den ingående sakdiskussionen 
och det effektiva kamratliga samarbete som saken kräver. Nu kan reformen 
bli vad den avsåg att vara.

Med sitt mångskiftande men ändå på flera sätt enhetliga arbetsprogram 
står den nya fakulteten bara vid början av sina försök att nå mera aktivt sam-
arbete mellan ämnena och komma fram till gemensamma insatser. Strävan 
härtill behöver inte innebära avsöndring från andra, snarare en hjälp också till 
vidare gemenskap.

[---]



179

Förteckningar

Dekan
Karl-Gustaf Hildebrand 1964–1968
Carl Arvid Hessler 1968–1971
Gunnar Arpi 1971–1983
Erik Wallin 1983–1991
Leif Lewin 1991–1999
Outi Lundén 1999–2002
Jan Södersten 2002–2005
Berit Hagekull 2005–2008
Anders Malmberg 2008–2011
Shirin Ahlbäck Öberg (t.f.) 2012
Lars Magnusson 2012–

Prodekan
Sune Carlson 1964–1968
Wilhelm Sjöstrand 1968–1969
Gunnar Arpi 1970–1971
Ragnar Bentzel 1971–1977
Nils Elvander 1977–1982
Erik Wallin 1982–1983
Ragnhild Lundström 1983–1987
Bo Gustafsson 1987–1990
Outi Lundén 1990–1999
Jan Södersten 1999–2002
Berit Hagekull 2002–2005
Anders Malmberg 2005–2008
Elisabet Näsman 2008–2011
Shirin Ahlbäck Öberg 2011–

Utbildningsledare
Egon Hemlin 1969–1971
Stig G. Nordström 1969–1993
Jörgen Ullenhag 1971–1979
Sonja Calais van Stokkom (t.f.) 1973
Hans Modig 1975 (t.f.), 1977–1978 (t.f.), 

1979–1993
Leif Uppsäll 1980 (t.f.), 1983 (t.f.)
Ewa Hjertsén 2003–
Peter Liljenstolpe 2005–2008
Thomas Ekstrand 2008–2012
Mattias Bolkéus Blom 2012–
Hélène Hermansson 2014–

Fakultetssekreterare
Sven Nyborg 1964–1971
Julia Holmquist 1971–1982
Görel Sävborg-Lundgren 1982–1985
Carin Hyenstrand 1986–1987
Sif Ljungberg 1987–1989
Marie-Louise Langemar 1989–1994
Inga Astorsdotter 1994
Ann-Louise Sarengård 1995–2010
Maria Andersson 2010–

Utbildningsnämndens 
sekreterare
Anne Marie Berggren 1964–1967
Julia Holmquist 1967–1971

Övrig kanslipersonal
Ann-Louise Sarengård (förste byrå-

sekreterare) 1967–1977, 1989–2010
Carin Hyenstrand (avdelningsdirektör) 

1986–2003
Bengt Gustafsson (kanslichef)  

1993–1999
Ewa Hjertsén (avdelningsdirektör) 

1994–2003
Inga Astorsdotter (byrådirektör) 1995
Ingela Johansson (byrådirektör) 1995–
Marianne Dahlén (byrådirektör)  

1999–2007
Peter Liljenstolpe (avdelningsdirektör) 

2001–2005
Anna Grundel (byrådirektör) 2004–2005
Anna Danielsson (byrådirektör) 

2005–2006
Markus Hed (byrådirektör, controller) 

2008–
Linda Lundberg (fakultetshandläggare) 

2012–
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Promotorer
1965: Karl-Gustaf Hildebrand
1966: Sune Carlson
1967: Wilhelm Sjöstrand
1968: Gerd Enequist
1969: Gunnar Johansson
1970: Gunnar Arpi
1971: Ragnar Bentzel
1972: Ulf Himmelstrand
1973: Ingmar Dureman
1974: Karl Gustav Jöreskog
1975: Sune Carlson
1976: Leif Lewin
1977: Karl-Gustaf Hildebrand
1977: Urban Dahllöf (jubelfesten)
1978: Lars-Gunnar Mattsson
1979: Nils Elvander
1980: Erik Wallin
1981: Anders Christoffersson
1982: Berndt Brehmer
1983: Bo Gustafsson
1984: Lars Engwall
1985: Ragnar Bentzel
1986: Arne Öhman
1987: Peter Wallensteen
1988: Karl-Georg Ahlström
1989: Sture Öberg
1990: Lars Engwall
1991: Bertil Holmlund
1992: Leif Lewin
1993: Reinhold Bergström
1994: Erik Wallin
1995: Peter Englund
1996: Jan Södersten
1997: Stefan Hedlund

1998: Axel Hadenius
1999: Eva Lundgren
2000: Leif Lewin (jubelpromotionen)
2000: Lars Magnusson (vår)
2001: Mats Fredrikson (vinter)
2001: Sören Blomquist (vår)
2002: Peter Wallensteen (vinter)
2002: Jan Södersten (vår)
2003: Jörgen Hermansson (vinter)
2003: Ulla Riis (vår)
2004: Evert Vedung (vinter)
2004: Gunhild Hammarström (vår)
2005: Berit Hagekull (vinter)
2005: Maths Isacson (vår)
2006: Mats Forsgren (vinter)
2006: Christina Gustafsson (vår)
2007: Amjad Hadjikhani (vinter)
2007: Gunilla Bohlin (vår, Linné-

promotionen)
2008: Leif Lewin (vinter)
2008: Berit Hagekull (vår)
2009: Ulf P. Lundgren (vinter)
2009: Christina Fjellström (vår)
2010: Claes von Hofsten (vinter)
2010: Bo Lewin (vår)
2011: Henry Ohlsson (vinter)
2011: Virpi Havila (vår)
2012: Göran Hoppe (vinter)
2012: Peter Wallensteen (vår)
2013: Kerstin Sahlin (vinter)
2013: Rafael Lindqvist (vår)
2014: Torsten Svensson (vinter)
2014: Helena Elmståhl (vår)
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Hedersdoktorer
1965
Prof. Karl Bruhn, Finland (pedagogik)
Prof. Sune Carlson, Uppsala (företagsekonomi)
Prof. Hugo E. Pipping, Finland (nationalekonomi)

1966
Chefskommissionär Robert Kweku Atta Gardiner, Etiopien (nationalekonomi)
Prof. William Richard Mead, UK (kulturgeografi)

1967
Prof. Wolfgang Köhler, USA (psykologi)

1968
Inga hedersdoktorer promoverades vid Samhällsvetenskapliga fakulteten detta år.

1969
Rektor Lorentz Larson, Stockholm (pedagogik)

1970
Prof. Stein Rokkan, Norge (sociologi)

1971
Redaktör Reinhold Olsson, Sundsvall

1972
Ambassadör Ernst Michanek, Hägersten (sociologi)

1973
Prof. Eric Bellquist, USA (statskunskap)
Minister Amir Jamal, Tanzania

1974
Förf. Stig Claesson, Stockholm (företagsekonomi)
Prof. Sven Lindman, Finland (statskunskap)

1975
Prof. John Dunning, UK (företagsekonomi)
Prof. Peter Lang, USA (psykologi)
Ämneslärare Olle Veirulf, Stockholm (kulturgeografi)

1976
FL Bengt Alexandersson, Stockholm (statskunskap)
Prof. James J. Gibson, USA (psykologi)
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1977
Prof. Arno Bellack, USA (pedagogik)
Prof. Alexander Gerschenkron, USA (ekonomisk historia)
Prof. Leif Holbaek-Hanssen, Norge (företagsekonomi)
Prof. Clark Kerr, Berkeley, USA (sociologi)
Prof. Claude Lévi-Strauss, Frankrike (socialantropologi)
Dr. Alexander R. Luria, Sovjetunionen (psykologi)
Minister Amadou-Mahtar M’Bow, Senegal (pedagogik)
Prof. Renate Mayntz, Tyskland (sociologi)
Prof. Neal Miller, USA (psykologi)
Prof. William Riker, USA (statskunskap)
Dir. Maurice Strong, Canada
Prof. Rudi Supek, Jugoslavien (sociologi)

1978
Prof. Wladyslaw Welfe, Polen (nationalekonomi/statistik)

1979
Direktör Carl Ström, Stockholm (nationalekonomi)
Lektor Ester Hermansson, Göteborg (pedagogik)
Professor Graham T. Allison, USA (statskunskap)
Författaren Sven Lindqvist, Stockholm (företagsekonomi)

1980
Professor em. Matti Koskenniemi, Helsingfors (pedagogik)

1981
Dr William Wonders, Edmonton, Canada (kulturgeografi)

1982
Kanslichef Sven Hamrell, Uppsala (nationalekonomi)
Professor Yngve Zotterman, Stockholm (psykologi)
Professor Kenneth R. Hammond, USA (psykologi)
Rektor Lennart Hjelm, Uppsala (kulturgeografi)

1983
Professor Wilfried Dumon, Belgien (sociologi)
Chefsekonom Rudolf Jalakas, Sollentuna (nationalekonomi)
Professor Gustaf Utterström, Finland (ekonomisk historia)

1984
Professor Edith T. Penrose, Frankrike (företagsekonomi)
Professor Erik Allardth, Finland (sociologi)

1985
Professor Alice Teichova, UK (ekonomisk historia)
Professor Moses Abramovitz, USA (nationalekonomi)
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1986
Professor Bo Andersson, USA (sociologi)
Professor Carl E. Thoresen, USA (klinisk psykologi)

1987
Professor Johan Galtung, USA (freds- och konfliktforskning)
Professor James G March, USA (företagsekonomi)

1988
Metodiklektor Per Malmberg, Uppsala (pedagogik)

1989
Bitr. stadsdirektör Björn Bosaeus, Uppsala (kulturgeografi)
Prof. Martin E P Seligman, USA (klinisk psykologi)
Dir. Gert Nylander, Stockholm (ekonomisk historia)

1990
F. hemkonsulenten Rut Wallensteen-Jaeger (hushållsvetenskap)
Prof. Malcolm T. Cunningham (företagsekonomi)
FL Barbro Holmdahl, Vårdhögskolan (pedagogik)

1991
Prof. William Lazonick, USA (ekonomisk historia)
FL Kjell-Olof Feldt, Stockholm (nationalekonomi)
Prof. Dale W. Jorgenson, USA (nationalekonomi)
Prof. Ernst R Berndt, USA (nationalekonomi)

1992
Prof. William Epstein (psykologi)
Prof. Allan Pred, USA (kulturgeografi)

1993
Prof. John Edward Anwyl, Australien (pedagogik)

1994 
Prof. Robert E. Stake, USA (pedagogik)
Dir. Sten-Sture Landström (statskunskap)

1995
Prof. Kenneth Arrow, USA (statskunskap)
Prof. Pirkko Anttila, Helsingfors (hushållsvetenskap)
Prof. Alice Kessler-Harris, USA (ekonomisk historia)

1996
FL Svante Nycander, Stockholm (statskunskap)
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1997
Prof. em. Hilary Ann Rose, UK (sociologi)
Chefsekonom Jan Bröms, Stockholm (nationalekonomi)

1998
Professor Dag Anckar, Åbo (statskunskap)
Ms Rosemary Stewart, UK (företagsekonomi)

1999
Ass. prof. J. Ann Tickner, USA (freds- och konfliktforskning)
Ms Rhoda Kadalie, Sydafrika (sociologi)
Prof. Kenneth Newton, UK (statskunskap)

2000 (jubelpromotionen)
Professor Jan Johanson, Uppsala (företagsekonomi)
FK Per Eric Boivie, Stockholm (informationsvetenskap)
Prof. David Harvey, Storbritannien (kulturgeografi)
Prof. Mary Main, USA (psykologi)

2000 (vårpromotionen)
Prof. Patrick O’Brien, UK (ekonomisk historia)
Pedagog Shirley Malcom, USA (pedagogik)
Prof. em. Zygmunt Bauman, UK (sociologi)
Prof. Gerhard Casper, USA (statskunskap/Pedagogik)

2001 (vinterpromotionen)
Prof. em. Berit Ås, Norge (sociologi)
Prof. James A. Blumenthal, USA (psykologi)

2001 (vårpromotionen)
Prof. Theodore C. Bergstrom, USA (nationalekonomi)

2002 (vinterpromotionen)
Prof. Bruce M. Russett, USA (freds- och konfliktforskning)
Prof. David N. Lee, UK (psykologi)

2002 (vårpromotionen)
Prof. Peter Dicken, UK (kulturgeografi)
Prof. em. Elina Haavio-Maanila, Finland (sociologi)

2003
Inga hedersdoktorer promoverades vid Samhällsvetenskapliga fakulteten detta år.

2004 (vinterpromotionen)
Prof. Hugo Priemus, Nederländerna (bostads- och urbanforskning)
Prof. Kari Waerness, Norge (sociologi)
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2005 (vinterpromotionen)
Provkökschef Christina Möller, Stockholm (hushållsvetenskap)
Prof. Mary Klevjord Rothbart, USA (psykologi)
Arkivchef Bror-Erik Ohlsson, Eskilstuna (ekonomisk historia)

2006 (vinterpromotionen)
Ambassadör Jan Eliasson, Stockholm (statskunskap)

2007 (vinterpromotionen)
Prof. Walter W. Powell, USA (företagsekonomi)
Prof. em. Åsmund Lønning Strømnes, Norge (pedagogik)

2007 (Linnépromotionen, vår)
FN:s f. generalsekreterare Kofi Annan, Ghana (freds- och konfliktforskning)
Prof. Elinor Ostrom, USA (statskunskap)

2008 (vinterpromotionen)
Prof. Sheri Berman, USA (statskunskap)
Prof. David Ford, Storbritannien (företagsekonomi)
Prof. Agnar Sandmo, Norge (nationalekonomi)

2009 (vinterpromotionen)
Lärarutbildare Bengt Johansson (pedagogik)
Prof. Rachel E. Keen, USA (psykologi)
Prof. Anne Murcott, Storbritannien (kostvetenskap)

2010 (vinterpromotionen)
Prof. Richard Aslin, USA (psykologi)
Prof. Peter J. Buckley, Storbritannien (företagsekonomi)

2011 (vinterpromotionen)
Prof. Pierre Pestieau, Belgien (nationalekonomi)
Forskare Tor Sellström, Uppsala (freds- och konfliktforskning)

2012 (vinterpromotionen)
Prof. Anirudh Krishna, USA (statsvetenskap)
Dr. John Langton, Storbritannien (kulturgeografi)

2013 (vinterpromotionen)
Prof. Hans Joas, Tyskland (sociologi)
Prof. Michael Powers, Storbritannien (företagsekonomi)

2014 (vinterpromotionen)
Redaktör Kjell Albin Abrahamson (Rysslandsstudier)
Professor Irini Moustaki, Storbritannien (statistik)
Professor Keith V. Thomas, Storbritannien (statsvetenskap)
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Professorer
Nedan följer en förteckning över professorerna vid Samhällsvetenskapliga 
fakulteten (innan 1964 var de då existerande samhällsvetenskapliga profes-
surerna placerade vid Humanistiska fakulteten och innan 1956 vid Filosofiska 
fakulteten). Om ämnesområdet för en professur ändrats har detta angivits för 
första innehavaren med det nya ämnesområdet.

I professorsförteckningen ingår lärostolsprofessorer, extra professorer, bi-
trädande professorer, preceptorer som sedan blivit extra professorer eller fått 
professors namn samt universitetslektorer som befordrats till professor.

Administrativ databehandling
ADB
Sten-Åke Tärnlund 1980–1985
Åke Hansson 1986–2006

ADB, särskilt databasteknik och kunskapsbaserade system
Tore Risch 1999–2002

Data– och systemvetenskap med inriktning mot kunskapssystem
Andreas Hamfelt 2000–

Ekonomisk historia
Ekonomisk historia
Karl-Gustaf Hildebrand 1959–1977
Bo Gustafsson 1977–1996
Maths Isacson 1996–

Ekonomisk historia med särskild inriktning mot social– och arbetslivshistoria
Lars Magnusson 1992–

Ekonomisk historia, särskilt lokalsamhällets historia (80 % tjg. vid Högskolan 
Dalarna)
Mats Larsson 1997–2001

Ekonomisk historia
Ragnhild Lundström, bitr. prof. 1994–1995
Alf Johansson 1999–2005
Kersti Ullenhag 1999–2001
Mats Larsson 2001–
Lena Sommestad 2001–2007
Mats Morell 2004–2010
Klas Nyberg 2007–2013
Ylva Hasselberg 2010–
Jan Ottosson 2010–
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Ekonomisk historia, särskilt byggande och bosättningsförhållanden
Göran Rydén 2007–

Freds- och konfliktforskning
Dag Hammarskjölds professur i freds- och konfliktforskning
Peter Wallensteen 1985–2012
Håvard Hegre 2013–

Freds- och konfliktforskning
Cecilia Albin 2003–

Freds- och konfliktforskning
Thomas Ohlson 2005–2012
Ashok Swain 2005–
Erik Melander 2013–

Företagsekonomi
Företagsekonomi
Sune Carlson 1958–1975
Lars Gunnar Mattsson 1975–1980
Lars Engwall 1981–2009
Nils Brunsson 2010–2014

Företagsekonomi, sedan internationell företagsekonomi
Dick Ramström 1974–1983
Jan Johansson 1985–1999 (internationell företagsekonomi)
Mats Forsgren 2000–2007

Företagsekonomi, särskilt internationellt företagande
Peter Thilenius 2011–
Lena Zander 2011–
Francesco Ciabuschi 2011–

Företagsekonomi, särskilt industriell marknadsföring
Håkan Håkansson 1992–1999
Amjad Hadjikhani 2002–2013 (marknadsföring)
Virpi Havila 2006–

Företagsekonomi, särskilt ekonomisk styrning (sedan särskilt redovisning och 
 finansiering, sedan särskilt redovisning)
Erling Peterssohn 1993–2001
Jan-Erik Gröjer 2001– (redovisning och finansiering)
Fredrik Nilsson 2009– (redovisning)

Företagsekonomi, särskilt offentlig organisation
Kerstin Sahlin 2000–
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Företagsekonomi, särskilt organisation
Lars Strannegård 2008–2010
Stefan Jonsson 2011–

Företagsekonomi
Ingemund Hägg 2000, bitr. prof. 1995–2000
Eva Wallerstedt 2003–2004
Martin Johanson 2007–
James Sallis 2014–
Cecilia Pahlberg 2014_

Företagsekonomi, särskilt internationell företagsekonomi
Ulf Holm 2003–
Ulf Andersson 2004–2010

Företagsekonomi, särskilt marknadsföring
Lars Hallén 2000–2005, bitr. prof. 1993–2000
Ivan Snehota 2002–2007

Företagsekonomi, särskilt relationer mellan vetenskap, teknologi och samhälle
Alexandra Waluszewski 2008–

Anders Walls professur i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap, 
dess möjligheter och risker
Ivo Zander 2005–

Hushållsvetenskap
Hushållsvetenskap, särskilt måltidsforskning
Christina Fjellström 2001–

Hushållsvetenskap, särskilt textilhistoria
Margareta Nockert 2001–2010

Kostvetenskap
Kostvetenskap
Helena Elmståhl 2009–

Kulturgeografi
Geografi, sedan geografi med inriktning mot ekonomisk geografi
Axel Hamberg 1901–1928 (geografi)
Johan Frödin 1929–1944
Filip Hjulström 1944–1949 (blev 1949 professor i naturgeografi)
Gerd Enequist 1949–1968 (geografi, särskilt kulturgeografi med inriktning mot 

ekonomisk geografi)
Gunnar Arpi 1968–1985 (kulturgeografi, särskilt ekonomisk geografi)
Sture Öberg 1985–2007 (kulturgeografi), tjl från 2001
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Anders Malmberg 2002– (geografi med inriktning mot ekonomisk geografi)
Jan Boelhouwers 2010– (geografi med inriktning mot naturgeografi)

Kulturgeografi
Göran Hoppe 1996–2013
Dominic Power 2013–

Kulturgeografi, tillämpad miljökonsekvensanalys
Lennart Strömquist 1989–2010

Kulturgeografi, särskilt bosättning och bebyggelse
Roger Andersson 1999–
Lena Magnusson Turner 2007–2012
Irene Molina 2011–

Kulturgeografi
Hans Aldskogius, bitr. prof. 1997–1998
Lennart Bäck 1999–2003
Anders Malmberg 1999–2002
Jan Öhman 2004–2011
Dominic Power 2008–2013

Kulturgeografi, särskilt bosättning och bebyggelse
Lars-Erik Borgegård 2000–2003

Medie- och kommunikationsvetenskap
Medie- och kommunikationsvetenskap
Lowe Hedman 1999–2013
Christian Christensen 2010–2013

Medie- och kommunikationsvetenskap
Christian Fuchs 2010–2013

Data- och systemvetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning (tidigare ADB, 
se ovan), från 2013 benämnd informationssystem
Pär Ågerfalk 2007–

Människa-datorinteraktion
Mats Lind 2007–2012

Människa-datorinteraktion
Mikael Wiberg 2010–2012
Annika Waern 2013–

Informationssystem
Mats Edenius 2009–
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Nationalekonomi
Nationalekonomi, Berchska professuren
Anders Berch 1741–1770 (professor iurisprudentiae, oeconomiae et commerciorum)
Pehr Niclas Christiernin 1770–1771
Henric Frosterus 1771–1772
Christer Berch 1773–1787
Gustaf Flygare 1787–1805
Lars Georg Rabenius 1807–1837
Pehr Bergfalk 1838–1862 (fr. 1840: nationalekonomi, politirätt med näringsrätt och 

finansrätt)
O.M. Theodor Rabenius 1862–1877
Carl Gustaf Hammarskjöld 1877–1888 (nationalekonomi och finansrätt)
David Davidson 1889–1919
Fritz Brock 1921–1942
Erik Lindahl 1942–1958 (nationalekonomi med finansrätt)
Tord Palander 1964–1969 (nationalekonomi)
Göran Ohlin 1969–1987
Bertil Holmlund 1987–2014
Oskar Nordström Skans 2014–

Nationalekonomi
Tord Palander 1948–1964
Ragnar Bentzel 1965–1985
Bengt Christer Ysander 1985–1992
Nils Gottfries 1994–

Nationalekonomi, med särskild inriktning mot kapitalmarknadsanalys
Peter Englund 1988–1999

Nationalekonomi, särskilt företagsbeskattning (sedan särskilt offentlig ekonomi)
Jan Södersten 1989–2010
Eva Mörk 2011– (särskilt offentlig ekonomi)

Nationalekonomi, särskilt kommunal ekonomi 
Sören Blomquist 1990–

Ekonometri
Anders Klevmarken 1994–20071

Nationalekonomi, särskilt transport och turism (80 % tjg. vid Högskola Dalarna)
Lars Hultkrantz 1995–2004

Ekonometri, särskilt mikroekonomisk utvärderingsforskning (80 % tjg. vid IFAU)
Per Johansson 2002–

1  Professuren finansierades initialt av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 
(HSFR) och förlades från 1994 till Uppsala universitet.
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Nationalekonomi, särskilt beskattning sedan offentlig ekonomi
Jonas Agell 1992–2001
Henry Ohlsson 2002– (nationalekonomi, särskilt offentlig ekonomi)

Arbetsmarknadsrelationer
Nils Elvander 1991–1995
Per-Anders Edin 1995–

Nationalekonomi, särskilt fastighets- och bostadsmarknadernas ekonomi
Rune Wigren 1996–2007
Matz Dahlberg 2008– (bostads- och urbanekonomi)

Nationalekonomi, med inriktning mot fastighetsmarknadernas ekonomi
Bengt Turner 1997–2007

Nationalekonomi, särskilt miljöekonomi
Chuan-Zhong Li 1998–2003 (80 % tjg. vid Högskola Dalarna), 2003–

Nationalekonomi
Thomas Lindh 1999–2005
Mats Bergman 2007–2009
Peter Fredriksson 2007–2010
Anders Forslund 2010–
Mikael Lindahl 2011–
Daniel Waldenström 2014–
Mikael Carlsson 2014–

Nationalekonomi, särskilt arbetsmarknadsekonomi
Kathleen Cannings 2002–2014

Pedagogik2

Pedagogik och pedagogisk psykologi, sedan pedagogik
Bertil Hammer 1910–1929
Rudolf Anderberg 1931–1948
Wilhelm Sjöstrand 1949–1976 (pedagogik och pedagogisk psykologi)
Urban Dahllöf 1976–1993
Sverker Lindblad 1994–2004
Ann-Carita Evaldsson 2005–

Praktisk pedagogik, sedan pedagogik
Karl-Georg Ahlström 1969–1994 (praktisk pedagogik)
Ulla Riis 1996–2012 (pedagogik)

Praktisk pedagogik
Erik Wallin 1974–1994

2  Sedan 2011 ingår ämnet pedagogik i Fakulteten för utbildningsvetenskaper.
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Pedagogik och pedagogisk psykologi
Gösta Berglund 1970–1995

Pedagogik
Ulf P. Lundgren 1999–2009

Pedagogik med inriktning mot lärarutbildningarnas pedagogik (lärostol, 
 placerad vid Institutionen för lärarutbildning)
Donald Broady 1997–2013 

Pedagogik med inriktning mot lärarutbildningarnas pedagogik (80% tjg. vid 
Högskolan Dalarna)
Gunnar Berg 1997–2005

Pedagogik
Christina Gustafsson 1999–2012

Psykologi
Psykologi, sedan psykologi, särskilt kognitionspsykologi 
Rudolf Anderberg 1948–1955
Gunnar Johansson 1957–1977
Berndt Brehmer 1977–1996
Lars Bäckman 1998–2002 (fr. 1997 benämnd psykologi, särskilt kognitionspsykologi)
Peter Juslin 2003–

Klinisk psykologi
Lennart Melin 1996–2009, bitr. prof. 1994–1996
Tomas Furmark 2010– (psykologi, särskilt klinisk psykologi)

Klinisk psykologi
Ingemar Dureman 1969–1979 (tillämpad psykologi)
Carl-Erik Brattemo 1972–1991 (tillämpad psykologi)
Arne Öhman 1982–1993 (klinisk psykologi)
Mats Fredriksson 1993– (klinisk psykologi)

Psykologi
Mats Björkman 1979–1992
Bo Ekehammar 1993–2010
Per Lindberg 2007–
Ann-Margret Rydell 2007–2012
Patrik Juslin 2010–
JoAnne Dahl Knights 2012–

Psykologi, särskilt perceptionspsykologi (sedan 2011 särskilt utvecklingspsykologi)
Claes von Hofsten 1998–2010
Gustaf Gredebäck 2011– (utvecklingspsykologi)
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Psykologi
Gunnar Goude 1978–1997

Psykologi, särskilt utvecklingspsykologi
Gunilla Bohlin 1997–2012, bitr. prof. i tillämpad psykologi 1996–1997

Psykologi, särskilt trafikpsykologi (80 % tjg. vid Högskolan Dalarna) 
Lars Åberg 1996

Psykologi (80 % tjg. vid Örebro universitet)
Håkan Stattin 1995–

Psykologi
Erik Börjesson 2000–2010
Ulf Dimberg 2001–
Mats J. Olsson 2006–2009
Ata Ghaderi 2010–2013

Psykologi, särskilt perceptionspsykologi
Alf Gabrielsson 1999–2001, bitr. prof. i psykologi 1995–1999

Psykologi, särskilt personlighetspsykologi
Staffan Sohlberg 2005–2010

Psykologi, särskilt utvecklingspsykologi
Berit Hagekull 1999–2009, bitr. prof. i tillämpad psykologi 1996–1999

Tillämpad psykologi, särskilt boendemiljöfrågor
Terry Hartig 2009– 

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

Sociologi
Göran Therborn 2003–2008 (personlig professur, överförd från Göteborgs universitet) 
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Sociologi
Birger Lindskog 1969–1980
Kaj Håkanson 2001–2006
Elisabet Näsman 2004–2014
Hedvig Ekerwald 2006–
Orlando Mella 2008–2013
Vessela Ivanova Misheva 2008–
Keith Pringle 2008–2014
Karin Barron 2011
Ilka Henrik Mäkinen 2012–
Hannah Bradby 2013–

Sociologi med inriktning mot handikapp (sedan särskilt funktionshinderforskning)
Mårten Söder 1991–2010
Rafael Lindqvist 2011– (funktionshinderforskning)

Sociologi med inriktning mot äldre människor (sedan särskilt socialgerontologi)
Lars Tornstam 1992–2010
Sandra Torres 2010– (särskilt socialgerontologi)

Sociologi med inriktning mot äldres förhållanden i samhället
Gunhild Hammarström 1999–2008

Sociologi, särskilt bostads- och urbansociologi
Jim Kemeny 1996–2005
Mats Franzén 2006–

Sociologi, särskilt kvinnoforskning
Eva Lundgren 1993–2011

Sociologi
Björn Eriksson, bitr. prof. 1993
Jan Trost 2000
Bo Lewin 2001–2014
Mats Franzén 2002–2006

Sociologi, särskilt bostads- och urbansociologi
Eva Sandstedt 2006–2014

Statistik
Statistik, sedan statistik, särskilt ekonometri
Gustav Sundbärg 1910–1914 (statistik)
Nils Wohlin (1916–1930)
Josua Linders (1931–1938)
Herman Wold (1942–1970)
Karl Gustav Jöreskog (1970–1984)
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Reinhold Bergström (1987–1999) (statistik, särskilt ekonometri)
Rolf Larsson 2002–2014

Statistik med inriktning mot ekonometri och tidsserieanalys
Johan Lyhagen 2008–

Statistik
Anders Christoffersson 1979–2007, bitr. prof. 1976–1979

Statistik
Anders Ågren 2003–2004
Lennart Norell 2010–2011
Fan Yang Wallentin 2011–

Statskunskap
Skytteanska professuren i vältalighet och statskunskap 
Johannes Simonius 1624–1627
Johannes Loccenius 1628–1642
Johannes Freinshemius 1642–1647
Johannes Schefferus 1647–1679
Elias Obrecht 1682–1697
Johan Upmarck Rosenadler 1698–1716
Johan Hermansson 1717–1737
Johan Ihre 1738–1780
Jacob Axel Lindblom 1781–1786
Jacob Fredrik Neikter 1787–1805
Olof Kolmodin d.y. 1805–1839
Carl Thomas Järta 1839–1843
Olof Winqvist 1843–1862
Wilhelm Erik Svedelius 1862–1881
Oscar Josef Alin 1882–1900
Simon Johannes Boëthius 1901–1915
Rudolf Kjellén 1916–1922
Axel Brusewitz 1923–1947
Carl Arvid Hessler 1947–1972
Leif Lewin 1972–2008
Li Bennich-Björkman 2008–

Statsvetenskap, sedan statskunskap
Nils Elvander 1967–1990
Axel Hadenius 1990–2005
Li Bennich-Björkman 2007–2008 (statskunskap)
Joakim Palme 2009– (statskunskap)

Statsvetenskap, sedan statskunskap
Olof Petersson 1996–1997
Jörgen Hermansson 1998– (statskunskap)
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Statsvetenskap, särskilt bostadspolitik, sedan statskunskap, särskilt bostadspolitik
Evert Vedung 1996–2005
Bo Bengtsson 2005–2014 (statskunskap, särskilt bostads- och urbanpolitik)

Statskunskap, särskilt bostads- och urbanpolitik
Anders Lindbom 2009–

Statskunskap
Walter Carlsnaes 1999–2010, bitr. prof. 1997–1999
Lars Rudebeck 2000–2001
Barry Holmström 2002–2008
Stefano Guzzini 2002–
Torsten Svensson 2008–
Anders Westholm 2008–
Sten Widmalm 2009–
PerOla Öberg 2011–
Christina Bergqvist 2011–
Eva Erman 2014–

Statskunskap, särskilt krishantering och internationell samverkan (80 % tjg.  
vid Försvarshögskolan)
Bengt Sundelius 1999

Statskunskap3

Björn Wittrock 1999–2012

Östeuropastudier
Öststatsforskning
Stefan Hedlund 1990–

Östeuropaforskning, särskilt östeuropeisk rätt
Anders Fogelklou 1994–2010

Östeuropaforskning, särskilt östeuropeisk kultur och historia
Kristian Gerner 1994–2002

3  Professuren inrättades av regeringen genom särskilt förfarande och är placerad vid Kollegiet 
för samhällsforskning (SCAS).
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Medverkande

Bo Bengtsson, FD, professor i statskunskap, ssk bostads- och urbanpolitik

Mattias Bolkéus Blom, FD, utbildningsledare vid Samhällsvetenskapliga fakul-
teten

Mats Edenius, FD, professor i informationssystem, prefekt vid Institutionen för 
informatik och media

Christina Fjellström, FD, professor i hushållsvetenskap, ssk måltidsforskning

Gustaf Gredebäck, FD, professor i psykologi, ssk utvecklingspsykologi

Berit Hagekull, FD, professor emerita i psykologi, ssk utvecklingspsykologi, 
dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten 2005–2008

Ylva Hasselberg, FD, professor i ekonomisk historia

Markus Hed, pol.mag., tidigare byrådirektör och controller vid Kansliet för 
 humaniora och samhällsvetenskap (tjl.)

Karl-Gustav Hildebrand (1911–2005), FD, professor i ekonomisk historia, 
dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten 1964–1968

Claes von Hofsten, FD, professor emeritus i psykologi, ssk perceptionspsykologi

Claes Levinsson, FM, föreståndare för Centrum för Rysslandsstudier

Lars Magnusson, FD, professor i ekonomisk historia, ssk social- och arbets-
livshistoria, dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten 2012–, vicerektor för 
vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap 2005–2008

Anders Malmberg, FD, professor i kulturgeografi med inriktning mot ekono-
misk geografi, Uppsala universitets prorektor, dekan för Samhällsvetenskapliga 
fakulteten 2008–2011 

Kerstin Sahlin, FD, professor i företagsekonomi, ssk offentlig organisation, 
Uppsala universitets prorektor 2006–2011, huvudsekreterare för humaniora 
och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet

Peter Wallensteen, FD, seniorprofessor i freds- och konfliktforskning, tidigare 
innehavare av Dag Hammarskjölds professur i freds- och konfliktforskning

Shirin Ahlbäck Öberg, FD, docent i statskunskap, prodekan för Samhälls-
vetenskapliga fakulteten 2011–
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