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Omslagsbild: Politices studerande Tryggve Forssell i 
Statsvetenskapliga fakultetens bibliotek, ca 1965.  
Foto Leif Jansson.
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ÅBO AKADEMI OCH KUNSKAPEN är en av två antologier om universitetets historia som ges ut till akademins 
hundraårsjubileum 2018. Den andra volymen, Åbo Akademi och samhället, behandlar hur universitetet växel-
verkat med förändringar i det omgivande samhället.
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Redaktörernas tack

Forskningsprojektet om Åbo Akademis historia 1918–2018 har varit 
ett omfattande arbete som krävt betydande insatser av många engagerade 
under en lång tid. Förutsättningarna för genomförandet av projektet ska-
pades genom en generös grundfinansiering av Stiftelsen för Åbo Akademi 
samt tryckningsbidrag av Åbo Akademi. Vårt första tack går därför dels till 
finansiärerna, dels till den historikkommitté som ända sedan 2010 dragit 
upp riktlinjerna för arbetet och övervakat dess genomförande. Som ord-
förande fungerade fram till januari 2015 Nils Erik Villstrand och däref-
ter Christer Kuvaja. I detta tack innesluts även kommitténs medlemmar 
Timo Bäckman, Ulrika Grägg, Ari Ivaska, Johan Nikula, Patrick Sibelius 
och Ulrika Wolf-Knuts samt kommitténs sekreterare Thurid Eriksson. 
Vi vill också rikta ett varmt kollektivt tack till alla de personer som väl-
villigt låtit sig intervjuas för historiken, som bidragit till insamlingen av 
bilder eller som på annat sätt berikat dokumentationen av Åbo Akademis 
historia. Vi tackar även för den sakkunniga hjälp vi fått av personalen 
vid Åbo Akademis bibliotek, Åbo Akademis bildsamling, Åbo Akademis 
centralarkiv, Stiftelsens för Åbo Akademi arkiv samt Brages Pressarkiv. 
Ett särskilt tack förtjänar slutligen de expertkommentatorer som i olika 
skeden av processen läst och gett värdefulla synpunkter på våra idéutkast 
och manuskript, nämligen John Peter Collett, Pieter Dhondt, Jorunn 
Fure, Annette Forsén, Carl Frängsmyr, Narve Fulsås, Anders Houltz,  
Bo Lönnqvist och Johan Östling.

Redaktörerna
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”Kunskap i går, i dag, i morgon” är den slogan som valts för Åbo 
Akademis 100-årsjubileum 2018. Kunskap är ett centralt begrepp i univer-
sitetssammanhang och är det också i föreliggande antologi som fått titeln 
Åbo Akademi och kunskapen. Då rektor Jorma Mattinen riktade sig till de 
promoverade i sitt promotionstal den 23 maj 2008, nittio år efter grun-
dandet av Åbo Akademi, sade han att de bildade en ”ny länk i den långa 
kedjan som bär den högsta mänskliga kunskapen vidare genom tiden”.1 
Han uppmanade promovendi att inte hålla den kunskapen för sig själva 
utan rådde dem att föra den vidare och ge den åt framtiden. Yttrandet 
vittnar om en tro på den vetenskapliga kunskapens betydelse som en 
byggsten för framtiden och en syn på den vetenskapliga verksamheten 
som en kontinuerlig och kumulativ utveckling. Uttalandet aktualiserar 
också frågan om vetenskapens paradox – en vetenskapsidkare måste utgå 
från det som tidigare generationer av forskare har kommit fram till men 
samtidigt ifrågasätta de tidigare resultaten. Sanningarna inom vetenska-
pen är provisoriska och vi kan aldrig betrakta vetenskapliga forskningsre-
sultat som absolut säker kunskap. Samtidigt är alla de tidigare länkarna i 
kedjan nödvändiga för att vi ska kunna gå vidare i sökandet och skapandet 
av ny kunskap. Exempel på fenomenet – både följandet av vetenskapliga 
traditioner och avståndstaganden och uppbrott från tidigare traditioner 
– kan iakttas vid olika läroämnen vid universiteten, de platser där en stor 
del av den vetenskapliga kunskapen tas fram. Utgångspunkten för denna 

– Av – 

L AUR A HOLLSTEN

Åbo Akademi och kunskapen

·  inledning ·
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volym är hur vetenskaplig kunskap skapas och förmedlas vid ett universi-
tet – här med exempel från Åbo Akademi under dess hundraåriga existens.

Antologin behandlar vissa centrala idé- och lärdomshistoriskt intres-
santa frågor och belyser skapandet av vetenskaplig kunskap genom några 
nedslag i Åbo Akademis historia. Därigenom kompletterar den jubi-
leumsårets andra antologi Åbo Akademi och samhället, som fokuserar på 
växelverkan mellan universitetet och det omgivande samhället. Det här 
bör ingalunda förstås så, att samhällshistoria och idé- och lärdomshis-
toria skulle utspela sig i skilda sfärer utan de kan och bör ses som delar 
av en integrerad helhet. Skapandet och tolkandet av vetenskaplig kun-
skap är alltid en del av det samhälle där kunskapen produceras. Likaså 
påverkas samhälleliga skeenden av vetenskapliga och idéhistoriska pro-
cesser, ibland direkt av den kunskap som forskare vid universitet har tagit 
fram. De faktorer som bidrar till produktionen av vetenskaplig kunskap 
har både att göra med utvecklingen i samhället, inte minst genom dess 
politik och ekonomi, och med inomvetenskapliga faktorer som även de 
ingår i ett sammanhang som består av idémässiga och materiella faktorer. 
De två antologierna har dock olika tyngdpunkter genom att föreliggande 
volym i högre grad fokuserar på den vetenskapshistoriska aspekten av 
villkoren för kunskapsproduktion. 

I bokens olika kapitel undersöks faktorer som påverkar skapandet av 
vetenskaplig kunskap: vetenskapliga nätverk, forskningsparadigm, 

institutionella ramar som här utgörs av framväxten av nya discipliner och 
disciplinära gränser, samverkan mellan vetenskapen och industrin samt 
förmedlandet av kunskap genom undervisning. Sådana frågor har tradi-
tionellt hört hemma i vetenskapshistoriska sammanhang snarare än i uni-
versitetshistoriker. Härvid märks en skillnad i olika forskningstraditioner 
där den ena undersöker universitet som institutioner och den andra foku-
serar på den akademiska kunskapens historia. Forskare som intresserat 
sig för universitetshistoria har rentav uppmärksammat en klyfta mellan 
de två forskningsinriktningarna av vilka den första kunde karaktärise-
ras som traditionell universitetshistoria, medan den andra står närmare 
vetenskaps- och lärdomshistoria.2 Också en annan tudelning kan note-
ras, i det nationella och det internationella. Medan universitetshistoria 
traditionellt tenderat att utgå från universitetets struktur och utspelat sig 
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i en nationell snarare än en internationell eller transnationell kontext, 
har spörsmål kring betingelserna för framväxten av vetenskaplig kunskap 
tagit sin inspiration från den internationella vetenskapshistorien.3 Och 
om universitetets strukturella historia har studerats i en nationell kontext 
har däremot vetenskapshistorien, särskilt under de senaste årtiondena, 
kännetecknats av ett transnationellt perspektiv. Det finns goda orsaker 
till en sådan uppdelning. På grund av vetenskapens internationella karak-
tär har ett transnationellt perspektiv på frågor om vetenskapliga nätverk, 
paradigm och reception (det vill säga hur vissa vetenskapliga nyheter och 
upptäckter har spridit sig och tagits emot) varit fruktbart. Men även om 
det är viktigt att studera vetenskapens historia i ett transnationellt eller 
till och med i ett globalhistoriskt perspektiv, är det också värdefullt att 
undersöka vetenskapshistoriska frågor inom ramen för ett enskilt univer-
sitet så som vi gör här.4 

Orsakerna till ett sådant tillvägagångssätt är uppenbara. För det första 
är det ofta just vid universiteten som en stor del av den vetenskapliga 
kunskapen skapats. Om vi vill få mera kunskap om verksamheten vid 
skrivbord och i auditorier och laboratorier, borde lärare och annan per-
sonal, forskare, studenter och studieaktiviteter få större utrymme i uni-
versitetshistorier. Dessutom möjliggör en vetenskapshistorisk studie 
som är förlagd till ett enskilt universitet, eller kanske till och med till en 
enskild institution vid universitetet, ett slags mikrohistoriskt grepp på 
vetenskapshistoria vilket hjälper läsaren att komma nära de processer som 
leder till nya tankar, teorier, tvisteämnen och kanske nya innovationer. 
Samtidigt får läsaren en inblick i hur bredare idéhistoriska strömningar 
manifesteras i enskilda fall. Ett förslag till hur universitetshistoria kan 
skrivas som idé- och vetenskapshistoria har presenterats av Johan Östling 
som föreslår kombinerandet av traditionell idéhistoria med ett tillväga-
gångssätt som följer hur en vetenskapshistoriskt betydande idé tar sig 
utryck i olika kontexter vid olika tidpunkter. De inomvetenskapliga och 
akademiska frågorna står i förgrunden men de betraktas i sina historiska 
sammanhang.5

Hur borde de olika vetenskapliga disciplinerna behandlas i en idé- 
och vetenskapshistorisk universitetshistorik? Hellre än att gå igenom 
varje fakultet med dess ämnen kommer fokus i föreliggande volym att 
ligga på ett urval fallstudier. Tanken har varit att identifiera vissa idé- och 

I n l e d n i n g
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vetenskapshistoriskt intressanta händelseförlopp eller brytningspunkter 
och undersöka hur dessa tagit sig uttryck vid läroämnen vid Åbo Aka-
demi och hur forskare och lärare bidragit till dem. Fallstudierna behand-
lar fenomen av allmän relevans för universitetshistorien, ”tvärgående” 
teman som ger en inblick i de många uppgifter och komplexa processer 
som påverkar kunskapsproduktionen vid ett universitet.6 Undersökning-
arna har i de flesta fall begränsats till ett ämne eller en fakultet eftersom 
det varken vore genomförbart eller ändamålsenligt att försöka under-
söka fenomenen vid alla ämnen vid Åbo Akademi. Målet har varit att 
presentera fallstudier inom de flesta fakulteter och i mån av möjlighet 
under hela hundraårsperioden. Volymen gör dock inga anspråk på att 
ta upp alla enheter och fakulteter. För den som vill läsa om alla ämnen 
och professorer som verkat vid Åbo Akademi fram till 1993 finns dock 
två utmärkta arbeten att konsultera: Werner Nordströms Åbo Akademi 
1918–1943 och Solveig Widéns Åbo Akademi 1918–1993.7 

I flera av kapitlen står individer i fokus. Carl Frängsmyr har i Uppsala 
universitets historia 1852–1916 fokuserat på professorer just för att deras 
personliga nätverk och även släktskapsband påverkat både läroämnet och 
rekryteringen av ny personal.8 Valet av Edvard Westermarck som fallstu-
die när det gäller vetenskapliga nätverk i denna volym motiveras av hans 
position som en av Åbo Akademis mest kända vetenskapsmän genom 
tiderna, något som uttryckligen hade att göra med hans vetenskapliga 
kontakter och nätverk. Professorer inom fysik- och matematikämnena är 
föremål för studium när det gäller receptionen av det tidiga 1900-talets 
stora vetenskapliga revolutioner: relativitetsteorin, kvantfysiken och den 
moderna matematiken. Särskilt vid ett litet universitet som Åbo Akademi 
kom de enskilda professorerna och även de övriga lärarna och forskarna 
att spela en avgörande roll i de olika läroämnenas utveckling. Därige-
nom kan man säga att en viss ”professorstunghet” har varit utmärkande 
för Åbo Akademi. Samtidigt som det inom vetenskapen ofta förefaller 
som om kunskap skapades av enskilda individer, visar ändå en närmare 
granskning att kunskapen är situerad i tid och rum och att materiella och 
institutionella faktorer påverkar vilket slags kunskap det är möjligt att 
framställa. En mångfald av kollektiva samhälleliga, kulturella och mate-
riella omständigheter utgör därmed ett ramverk för kunskapsproduktio-
nen samtidigt som den bidrar till vilka redskap som möjliggör den. De 
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materiella omständigheterna har i sin tur påverkats av de ekonomiska 
förutsättningarna som vid Åbo Akademi, särskilt före förstatligandet, var 
mycket begränsade. 

En viktig del av den institutionella ramen som Åbo Akademi erbjuder 
har att göra med språket och det finlandssvenska. En annan viktig faktor 
är omgivningen, byggnaderna, samlingarna och apparaterna, medan en 
tredje utgörs av personalen som upprätthåller dessa.9 De naturvetenskap-
liga samlingarna utgör ett slags naturens minne som lagrar det förgångna, 
det nuvarande och det kommande för oss och för kommande genera-
tioner.10 Inom vissa discipliner har levande försöksdjur varit nödvändiga 
för kunskapsproduktionen. Även om det är forskare och forskningsgrup-
per som, ofta med hjälp olika slags instrument och redskap, producerar, 
presenterar och förmedlar de nya forskningsresultaten, är de beroende 
av personal som arbetar med underhåll och administration. Därigenom 
kan man säga att all den kunskap som bidrar till vår gemensamma kun-
skapskorpus är ett resultat av nätverk som omfattar olika yrkesgrupper, 
redskap och infrastruktur. Av lika stor vikt för särskilt humanisterna är 
bibliotekens samlingar av böcker, brev och manuskript. Biblioteken med 
sina samlingar har länge hört till universitetens mest oumbärliga resurser 
som härbärgerat en stor del av den tillsvidare framtagna kunskapen. I dag 
då digitaliseringen erbjuder sådan information som tidigare bara kunde 
finnas mellan två pärmar har datautrustningen blivit lika väsentlig för 
universitetens verksamhet, likaså de personer som utvecklar och under-
håller utrustningen och erbjuder användarstöd.

Universitet, samhälle och kunskap  
i förändring

Universitet framstår som stabila institutioner men som denna och tidi-
gare historiker om Åbo Akademi visar, förändras de, liksom kunskapen 
som skapas inom deras ramar. Den akademiska kunskapen förändras 
genom att den utvecklas, både kumulativt och genom uppbrott.11 Veten-
skapshistorikerns uppgift blir att undersöka såväl inomvetenskapliga 
utvecklingsförlopp som sociala, kulturella och politiska processer som 
har påverkat producerandet och förmedlandet av kunskap. Skapandet 
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av akademisk kunskap förutsätter en institutionell ordning med olika 
vetenskapliga discipliner som har sin egen identitet, begreppsapparat 
och apparatur. Därtill cirkulerar kunskapen mellan olika individer och 
institutioner. Förmedlingen av kunskap vid seminarier, konferenser och 
undervisningssituationer bidrar till att hålla kunskapen i rörelse på ett 
sätt som har beskrivits med begreppet kunskapscirkulation.12 Då kan 
den akademiska kunskapen betraktas som en fas i en process med många 
led där en intuitiv uppfattning eller en hypotes utvecklas till akademisk 
kunskap genom forskning, det vill säga systematisk mätning och katego-
risering, kritik och prövning. Forskningsresultaten förmedlas sedan till 
andra genom kollegiala nätverk, publikationer och undervisningssitua-
tioner. Inte sällan är det genom den kunskap som de utexaminerade stu-
denterna tar med sig från universitetet som en del av forskningsresultaten 
når ut i samhället. I vissa fall stannar den vetenskapliga kunskapen i den 
akademiska sfären men för det mesta cirkulerar den vidare ut i samhället 
i form av expertutlåtanden, vetenskaplig journalistik och tekniska lös-
ningar. Därigenom kommer den med tiden att utgöra ett element i den 
kunskapskorpus som genomsyrar tänkandet i samhället.

Ett annat exempel på samverkan med samhället handlar om en strä-
van att lösa såväl akuta som långvariga samhällsproblem. Åbo Akademi 
har bland annat kunnat erbjuda sådan kunskap som bidragit till att göra 
makthavarna och den stora publiken medvetna om marina miljöpro-
blem. På 1970-talet riktades miljö- och marinbiologernas intresse mot 
frågor kring fiske, nyttjandeplaner för sjöar och människans mekaniska 
inverkan på havsmiljön genom muddringar, vägbanksbyggen, oljeutsläpp 
och fartygstrafik. Särskilt hoten mot Östersjöns ekosystem såsom eutro-
fiering, överfiske, sjötransporter och miljögifter är frågor som fått alltmer 
uppmärksamhet från och med början av 1970-talet. Forskare i miljö- och 
marinbiologi vid Åbo Akademi har varit föregångare inom Östersjöforsk-
ningen i uppmärksammandet av att de marina ekosystemen for illa av 
utsläpp och övergödning. Därefter kom forskningen och miljöövervak-
ningen i allt högre grad att fokusera på effekterna av övergödningen i våra 
kust- och skärgårdsvatten. 

Som flera av antologins bidrag visar är det ofta enskilda individer, van-
ligen professorer, som bidragit till utvecklingen inom sina ämnen. Inom 
ämnet biologi var Bo-Jungar Wikgren som var professor i allmän biologi 
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under åren 1967–1990 en sådan person. Wikgren introducerade nya idéer 
vilket kom att leda till bland annat grundandet av ämnet ekologi och 
miljövård i en tid då miljöproblem, inte minst i Skärgårdshavet och Öst-
ersjön, började få uppmärksamhet. Wikgren var inte bara med om att 
inrätta Husö biologiska station på Åland 1959, utan han grundade också 
Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi och tidskriften Skärgård. Sedan 
början av 1970-talet har miljöbiologi existerat som utbildningslinje vid 
Åbo Akademi, och instiftandet av Husö biologiska station var en viktig 
resurs för den ekologiska forskningen och undervisningen.13 Tack vare 
undersökningar utförda vid stationen skapades en ansenlig mängd ny 
kunskap om människans inverkan på ekosystemen i skärgårdsmiljön. 
Den kunskapsbasen har sedan utökats med en mängd specialstudier. Det 
var just som ”Husö-biologer” som akademins forskare började uppmärk-
sammas i miljödebatten i massmedia. Kunskapen om Östersjöns hotade 
ekosystem är ett exempel på kunskap som cirkulerar i och genom det 
akademiska samfundet, inom politiska institutioner och i den populära 
debatten. Den har lett till en ökad medvetenhet om allvarliga miljö- 
problem och till framväxten av en politisk vilja att skydda Östersjön, 
liksom till grundandet av organisationer som försöker göra just detta.

Kunskapen om miljöfrågorna nådde studenterna genom att student-
kåren vid Åbo Akademi i slutet av 1990-talet tog ställning för att grunda 
studiehelheten miljökunskap. Det mångvetenskapliga biämnet miljö-
kunskap, numera kallat ”Sustainability studies – studiehelhet i hållbar 
utveckling”, har ingått i undervisningsutbudet sedan år 1991. Åbo Aka-
demi fattade också ett beslut att stöda forskning om miljöfrågor då en 
ledningsgrupp för forskning kring frågor om miljö och hållbarhet utsågs 
och Stiftelsen för Åbo Akademi år 1999 började avsätta en avsevärd årlig 
summa i syfte att uppmuntra till ökad mångvetenskaplig miljöforskning 
och undervisning vid Åbo Akademi. Den så kallade miljöprofileringen 
upphörde 2014 men frågor kring miljö och hållbarhet har senare integre-
rats i olika läroämnen. Forskningen kring miljöfrågor och särskilt Öster- 
sjömiljön fortsätter att vara viktiga i en tid då klimatförändringen förvän-
tas resultera i förändringar i ekosystemen. Årets professor 2017 Erik Bons-
dorff, professor i marinbiologi vid Åbo Akademi, betonar i en intervju att 
forskare bör gå ut och berätta om sina forskningsresultat även då dessa 
uppfattas som obekväma – annars utvecklas inte samhället.14 Uttalandet 
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utrycker en syn på den vetenskapliga kunskapen som en drivande kraft 
i samhället och som nyttig på lång sikt även då den bidrar till att fram-
mana politiskt besvärliga beslut. 

Kunskapens nytta

Det omgivande samhället har alltid förväntningar och krav på kunskaps-
basen hos utexaminerade studenter som ska träda ut i arbetslivet och 
forskare som kan gynna samhället genom nya forskningsresultat. Uni-
versiteten förväntas göra nytta – det är därför sådana grundas allt sedan 
universitetet i Bologna inrättades år 1088 för att utbilda präster och 
ämbetsmän för att sköta centrala ämbeten. Det var också i Bologna – nio-
hundra år senare – som utbildningsministrar från tjugonio länder beslöt 
att förenhetliga det europeiska högskoleväsendet för att befrämja indivi-
ders rörlighet och anställningsbarhet samt kontinentens konkurrenskraft. 
Strömlinjeformningen som går under namnet Bolognaprocessen kan ses 
som en starkare fokusering på den omedelbara nytta som universitets- 
utbildningen förväntas göra.

Som Bjarne Holmbom och Tapio Salmi påpekar i sitt kapitel om 
kemitekniken vid Åbo Akademi, var vetenskapens nyttighet vid mitten 
av 1700-talet en väsentlig komponent av kunskapen som togs fram vid 
universiteten. Senare har vetenskapens nyttighet blivit föremål för princi-
piella diskussioner där det framhållits att vetenskapens uppgift är att söka 
sanningen, göra upptäckter och ta fram fakta genom grundforskning sna-
rare än att göra nytta. Av kapitlet framgår att vissa motsättningar mellan 
”humanister och realister” funnits både under Åbo Akademis tidigaste 
år och i viss mån under hela hundraårsperioden. En annan motsättning 
i diskussionen om vetenskapens nytta är föreställningen om en skillnad 
mellan ”rena”, fria vetenskaper och tillämpade och nyttobetonade veten-
skaper, en seglivad men delvis retorisk konstruktion. Särskilt då det gäller 
naturvetenskaperna har statsmaktens och industrins företrädare ofta haft 
stora förväntningar på den vetenskapliga kunskapens tillämpbarhet i 
syfte att gynna landets ekonomiska utveckling. Högt utbildade veten-
skapliga experter ser också vanligen som sin uppgift att bidra med sin 
sakkunskap. Ett exempel på det här var en prospekteringsresa till Öster- 
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botten år 1934 som professorn i geologi Hans Hausen tog initiativ till 
tillsammans med J. E. Jaatinen som var stadsdirektör i Gamlakarleby. 
Orsaken var de rika malmfyndigheterna i Skellefteåfältet som hade väckt 
förhoppningar om malmfynd på andra sidan av Bottenviken. De resultat 
som Hausen kunde rapportera var dock negativa.15

Som en motpol till tanken om universiteten som producenter av 
”nyttig” kunskap står tanken om universiteten som öppna fördomsfria 
miljöer, som uppmuntrar till kreativt tänkande och fritt sökande efter ny 
kunskap. Ett sådant ideal har ofta kopplats ihop med Humboldttraditio-
nen som ansetts representera ett slags ”idealiskt universitet” med intresse 
för fri forskning och kunskap bortom yrkesinriktade program och instru-
mentell nytta.16 Som Johan Östling har påpekat har Humboldtraditionen 
i debatten fått stå som ett korrektiv till kraven om marknadsstyrning och 
nytta.17 Dess förespråkare hävdar att forskningen, alltså skapandet av ny 
kunskap, inte kan framskrida om verksamheten är underställd samhälle-
liga utmaningar som utstakas av politiker och tjänstemän. Det betyder 
att varken marknadskrafter eller ideologi bör påverka forskningen, som i 
stället ska utgå från forskarnas internt initierade hypoteser och frågor för 
att förbli livskraftig. Man kunde tillägga att det i dag är nästan omöjligt 
att veta vad som kommer att betraktas som nyttigt om tio år. Resultaten 
från den fria grundforskningen visar sig ofta vara till stor nytta även om 
den vägledande tanken inte varit den omedelbara nyttan.

Det är dock inte bara föreställningen om vetenskapens direkta nytta, 
utan också samhällsklimatet som påverkar den prestige och uppmärk-
samhet som olika vetenskapsområden och discipliner tillmätts under 
olika tidsperioder. Enligt Åbo Akademis strategi 2015–2020 ska akademin 
”utexaminera studenter med samhällsrelevanta kompetenser”.18 Sådana 
kompetenser kan ha att göra med direkt tillämpbar ekonomisk nytta men 
också med sådana kunskaper som hjälper de utexaminerade att begripa 
och kritiskt granska samhällets strukturer och politik. Under vissa tider 
har nya läroämnen uppstått och andra lagts ned som resultat av politiska 
trender och behov i samhället. Till exempel innebar det politiserade kli-
matet under 1970-talet ett uppsving för socialpolitik och sociologi medan 
ett ökande intresse för rättvisefrågor ledde till grundandet av Institutet 
för mänskliga rättigheter 1985. Klassiska språk var en självklarhet vid 
instiftandet av Åbo Akademi då Johannes Sundwall utnämndes till tf. 
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lektor i latin och senare till extraordinarie professor i gamla tidens histo-
ria, en tjänst som han innehade från och med 1935, tack vare en donation 
av G. A. Lundenius för en ordinarie professur i grekiska och romerska 
litteraturen med antikens historia. Professuren förändrades 2001 till  
G. A. Lundenius professur i franska då Åbo Akademis styrelse bedömde 
att franska språket var mera populärt bland studenter. Det ökande intres-
set för det franska språket var en följd av att Finland blivit medlem i 
Europeiska unionen 1995. Klassiska institutionen vid Åbo Akademi lades 
ner och språktjänst tog över latinundervisningen 2001. I dag erbjuder 
Centret för livslångt lärande dock kursen Antikkännedom som en del av 
en studiehelhet i latin. 

Frågan om en professur i antikens kulturarv aktualiserades på nytt då 
Åbo Akademi fick en donationsprofessur för att hedra Amos Anderssons 
minne. Humanistiska fakulteten föreslog då att en professur i antikens 
historia och kulturarv skulle inrättas medan Åbo Akademis styrelse, som 
hade önskat att Humanistiska fakulteten och Ekonomisk-statsvetenskap-
liga fakulteten skulle söka en gemensam kandidat, beslöt att professuren 
skulle gälla filosofi, kultur och företagsledning.19 Professuren har sedan 
2005 innehafts av filosofen Bengt Kristensson Uggla. Kombinationen är 
ett exempel på det slags mångvetenskapliga tänkande som ligger bakom 
bland annat Aalto-universitetet som i sitt program kombinerar konst 
och naturvetenskap med teknik och ekonomi. Tanken är att framtidens  
problem är så komplexa att de kräver människor med färdighet från om- 
råden som för tjugo år sedan betraktades som radikalt olika men som allt-
mer börjat flyta ihop. Ett fördomsfritt samarbete mellan teknikvetenska-
perna och humaniora efterlyses också i Holmboms och Salmis kapitel, ett 
samarbete som kan leda till nya sätt för samhället att anpassa sig till och 
utnyttja nya tekniska landvinningar på ett positivt och hållbart sätt. Skri-
benterna menar att det vid Åbo Akademi finns en lämplig struktur och 
därmed utmärkta förutsättningar för en sådan vetenskaplig samverkan.
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Discipliner och paradigm

Förekomsten av läroämnen som vetenskapliga akademiska discipliner 
är avgörande för vilken kunskap som skapas och förmedlas. Vid Åbo 
Akademi har utbudet dels varit beroende av den ursprungliga bered-
ningskommitténs förslag, dels av donatorernas önskemål och dels av 
samhällsklimatet och rådande inomvetenskapliga utvecklingstrender. 
Exempelvis har ingen medicinsk fakultet med läkarutbildning grundats 
vid Åbo Akademi. Däremot undersöker ämnet biokemi, som haft en pro-
fessur vid Åbo Akademi sedan 1966, bland annat de kemiska mekanis-
merna bakom olika biologiska processer och sjukdomar. Biokemin är ett 
exempel på hur nya discipliner uppstår genom nya ämneskombinationer. 
Framväxten av ämnet informationsbehandling och den institution som 
ansvarar för det utgör ett annat exempel på hur en ny akademisk discip- 
lin utvecklas. Medan psykologin uppstod ur ett annat ämne, nämligen 
filosofin, och disciplinen biokemi uppstod som en kombination av två 
ämnen – vid Åbo Akademi var det professorn i organisk kemi som bör-
jade föreläsa i biokemi – föddes ämnet informationsbehandling ur prak-
tiska behov och nya teknologier. En grundligare undersökning av hur ett 
nytt akademiskt läroämne uppstår görs av Johanna Wassholm som i sitt 
kapitel redogör för grundandet av pedagogikämnet som en vetenskaplig 
disciplin med sin egen fakultet vid Åbo Akademi. 

Uppkomsten av en ny vetenskaplig disciplin påverkar även andra när-
liggande läroämnen. Som ett exempel kan nämnas filosofin under Edvard 
Westermarcks professur. Westermarck hade tjänster i praktisk filosofi vid 
Helsingfors universitet och i sociologi vid London School of Economics 
men mycket av det han ägnade sig åt räknas numera som tillhörande 
antropologins område. Som pionjär inom fältforskning bidrog Wester-
marck till sociologin utveckling. Också under Westermarcks efterföljare 
Rolf Lagerborg (professor 1932–1942) hade filosofin en beteendeveten-
skaplig orientering, men i och med K.Rob.V. Wikmans utnämning till 
extra ordinarie professor i sociologi (1942–1955) skedde en klarare upp-
delning i filosofi och sociologi, i enlighet med den internationella tren-
den.20 Ett annat exempel på närliggande discipliners relation till varandra 
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var förhållandet mellan det nya ämnet datavetenskap och ämnet matema-
tik som Laura Hollstens och Patrick Sibelius kapitel belyser. Det ökande 
intresset för automatisk databehandling bidrog till en början till ett ökat 
intresse för matematikämnet och influerade i någon mån även ämnena för 
studentavhandlingar vid matematiska institutionen.21 Vid introduceran-
det av ämnet informationsteknologi märktes en minskning av sökande till 
matematikämnet. 

Akademiska läroämnen kan också influeras av andra discipliner bero-
ende på tyngdpunkterna inom forskningen. Psykologin vid Åbo Akademi 
får här stå som exempel. Före introduktionen av psykologi som akademisk 
disciplin var det främst filosofer som intresserade sig för ämnet, vid Åbo 
Akademi bland annat Rolf Lagerborg som tog intryck av psykoanalysen 
och den behavioristiska psykologin.22 Psykologin blev ett examensämne 
vid Åbo Akademi 1958 och ämnets första examinator Johan von Wright 
– senare professor i psykologi vid Åbo universitet – var till sin grundut-
bildning filosof. Doktorsavhandlingen som han försvarade i Oxford 1955 
var dock i psykologi och tyngdpunkten på hans forskning låg på den kog-
nitiva psykologins område, särskilt inlärning. Kirsti Lagerspetz var ämnets 
första professor (1972–1985) och under hennes tid inleddes aggressions-
forskning som fortsatt att vara en framgångsrik riktning. Forskningen, 
som fram till 2004 utfördes med hjälp av Åbo Akademis berömda labora-
toriemöss, ledde senare till studier kring gener som orsakar aggressivt bete-
ende. Forskningen kring aggression har senare utvecklats i riktning mot 
studiet av aggressivitet och sexuellt beteende hos människor.23 Forskarna 
samarbetar med neurologer, biologer, psykiatriker och beteendegenetiker. 
Genom Matti Laine (professor från och med 2001), som har en bakgrund 
som klinisk neuropsykolog vid Åbo universitetssjukhus, inleddes den neu-
ropsykologiska och kognitiva forskningen samt psykolingvistisk forskning 
bland annat kring tvåspråkighet. En ytterligare stark riktning vid ämnet 
är rättspsykologin som representeras av Pekka Santtila (professor från och 
med 2009). Rättspsykologin har en naturlig koppling till juridiken i och 
med att den undersöker hur psykologisk kunskap kan vara till nytta i 
rättsliga processer och brottsutredningar.

Exemplen visar att ett universitet inte bara ska ses som ett antal isole-
rade discipliner utan som en helhet, visserligen mångfacetterad, där de 
olika ämnesområdena och enheterna påverkar varandra.
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Trots att samhälleliga faktorer påverkar vetenskapen har förändringar 
och förskjutningar inom vetenskapliga discipliner givetvis också att göra 
med inomvetenskapliga faktorer. En faktor som påverkar den vetenskap-
liga kunskapen som skapas vid olika ämnen är det rådande vetenskapliga 
paradigmet, det vill säga uppfattningen om vilka frågor som kan ställas, 
vilket slags svar som är relevanta och hur experiment ska utföras. I och 
med att det vetenskapliga paradigmet betecknar de antaganden, frågor 
och ställningstaganden som styr forskningen kommer detta att utgöra ett 
slags vetenskaplig förebild. Enligt den klassiska uppfattningen om para-
digm sker största delen av all vetenskaplig forskning inom ett rådande 
paradigm som karaktäriseras av normalvetenskap. Tidvis sker mindre och 
större omvälvningar som, då det gäller paradigmskiften i Thomas Kuhns 
betydelse, skakar om vetenskapliga discipliners grundvalar.24 Sådana 
vetenskapshistoriska brott eller paradigmskiften är resultat av så stora och 
djuplodande idéer att man kan beteckna dem som vetenskapliga kriser 
eller revolutioner. Begreppet paradigmskifte har dock blivit så allmänt i 
det vetenskapliga språkbruket att även mindre revolutionära förändrings-
förlopp och brytningsskeden brukar karaktäriseras som sådana. Flera 
smärre paradigmskiften har skett vid de olika ämnena under de hundra 
år som vetenskap bedrivits vid Åbo Akademi. Som Olli Lagerspetz och 
Kirsti Suolinna påpekar i sitt kapitel, ersattes det slags evolutionistiska 
antropologi som Edvard Westermarck representerade av den funktio-
nalistiska eller ”nya antropologin”, ett forskningsparadigm som Wester-
marcks tidigare student Bronisław Malinowski anammade.25

Teologin vid Åbo Akademi behandlas inte i bokens kapitel men ämnet 
erbjuder ett exempel på hur ett nytt paradigm överförs från ett universitet 
till ett annat via rekrytering av professorer. Då den nygrundade fakul-
teten inledde sin verksamhet 1924 kallades tre av fakultetens professo-
rer från Sverige (fakulteten hade år 1925 fyra professorer efter att de tre 
ursprungliga professurerna hade kompletterats med en professur i prak-
tisk teologi). Bakgrunden står att finna i att den teologiska fakulteten 
grundades med hjälp av medel donerade av Anna von Rettig som i sitt 
donationsbrev stipulerat villkor för donationen; bland annat gällde att 
”så länge inhemska kompetenta krafter med svenskt modersmål saknas, 
rikssvenska teologer med högsta lärdomsgrad äga lika rätt att komma i 
åtanke vid kallande och tillsättande av lärartjänster inom fakulteten”.26 
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Det visade sig vara svårt att rekrytera inhemska teologer med svenska som 
modersmål. Följaktligen innehade sex rikssvenska professorer lärostolar 
i systematisk teologi och kyrkohistoria under Teologiska fakultetens två 
första årtionden. Att teologerna kom från Sverige kom att ha betydelse 
för utformningen av ämnena vid Teologiska fakulteten i och med det 
brytningsskede som teologin i Sverige och särskilt i Lund genomgått 
genom den så kallade lundateologin. Med lundateologi avses den teolo-
giska syn som från och med 1920-talet företräddes av teologiprofessorerna 
Gustaf Aulén, Anders Nygren och Ragnar Bring. Lundateologin innebar 
ett paradigmskifte där den tidigare så kallade liberala teologin ersattes 
av en strävan efter värderingsfri och objektiv teologisk vetenskap och ett 
avgränsande av de konfessionella, personliga och kontextuella aspekterna 
från den vetenskapliga teologin. Även om lundateologin anammades av 
vissa teologer i Helsingfors fick den bättre fäste vid Åbo Akademi på 
grund av de svenska teologerna.27 

Till den vetenskapliga kunskapens natur hör att den ständigt förändras 
och förnyas. Då det gäller vetenskapliga nyheter har Åbo Akademi ofta 
varit mottagaren men ibland också ett säte där paradigmskiften initie-
rats. Ett paradigmskifte där forskare från Åbo Akademi varit nyskapande 
är forskningen kring den historiske Jesus inom ämnet nytestamentlig 
exegetik under ledning av professor Karl-Gustav Sandelin och docent 
Tom Holmén. Sedan 1800-talets mitt har teologer med hjälp av historisk 
metod försökt komma underfund med vem Jesus från Nasaret var, hur 
hans liv gestaltade sig och vad han tänkte och sade. Forskningen om Jesus 
har uppvisat olika trender som avlöst varandra och den så kallade tredje 
vågen, the Third Quest, med början under de första åren under 1980-
talet, kan utgöra ett exempel på något som kunde kallas ett paradigm-
skifte inom Jesusforskningen. Det nya perspektivet innebar att forskarna 
utnyttjade data från ett mycket mera omfattande källmaterial än vad 
man gjorde tidigare. Det faktum att Jesus var jude började också betonas 
kraftigare och ses som den väsentliga nyckeln för att förstå honom som 
en historisk gestalt i motsats till den tidigare tendensen som placerade 
honom i judendomens periferi.

Bakgrunden till dessa två förändringar består dels i en betydelsefull 
metodologisk nyansats, dels i en radikal nytolkning av judendomen 
under Jesu tid. Inom metodologin frångick man den skepticism som 
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forskningen hade hamnat i under föregående decennier och började till-
lämpa en mera vedertagen historisk ansats där det rimliga och det sanno-
lika blev viktiga begrepp. När det gäller judendomen blev man medveten 
om att den under Jesu tid inte var monolitisk utan att den tidigare bilden 
av första århundradets judendom som ett enhetligt fenomen byggde på 
en okritisk läsning av källor. I dag framstår det som en självklarhet att 
olika grupper inom judendomen tolkade det gemensamma bibliska arvet 
på olika sätt. Jesus faller därför inte utanför judendomens ram utan kan 
mycket väl inordnas i dess rika mångfald.28 

Ett annat paradigmskifte ägde rum på 1990-talet då socialkonstruk-
tivismen började vinna fotfäste inom humaniora och samhällsvetenska-
per. Socialkonstruktivismen präglas av ett ifrågasättande av kunskapens 
objektivitet och ett betonande av företeelsers historiska och kulturella 
kontext, och därigenom uppfattningen om världen som konstrue-
rad genom socialt samspel. I stället för att betona individens rationali-
tet och fria vilja framhålls att den socialt konstruerade verkligheten gör 
att människor agerar på vissa sätt.29 I sitt bidrag till antologin studerar 
Hanna Lindberg socialkonstruktivismens mottagande vid Åbo Akademi 
med utgångspunkt i sociologi, kvinnovetenskap och nordisk historia. De 
ämnen som Lindberg studerar är dock ingalunda de enda som influerats 
av socialkonstruktivismen. I och med att socialkonstruktivismen i dag för-
stås som ett paraplybegrepp som inhyser flera slags variationer av social- 
konstruktivistiska tankeriktningar, har många ämnen funnit inspiration 
i riktningen. Därigenom har de socialkonstruktivistiska strömningarna 
under de senaste trettio åren påverkat de flesta ämnen vid de humanis-
tiska, pedagogiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna.

Strömingen anammades tidigt av vissa av de främmande språken vid 
Åbo Akademi. Tänkandet kom tidigt in i det engelska språket och lit-
teraturen då ämnet sedan länge haft en kontextuell inriktning på stu-
dier av språkliga fenomen. Nils Erik Enkvist, professor i engelska språket 
och litteraturen 1957–1984, ägnade sig åt textlingvistisk forskning som 
utgjorde en god grogrund för ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. 
Föregångaren i Finland för lingvistisk pragmatik, som tidigt påverkades 
av denna inriktning, var Jan-Ola Östman, verksam vid ämnet till och 
med 1988. Sociolingvisten Martin Gill, som blev anställd som lektor vid 
Engelska språket och litteraturen 1998, har också bedrivit forskning som 
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kan karaktäriseras som socialkonstruktivistisk. Professor Tuija Virtanen- 
Ulfhielm, som skötte en professorstjänst i Sverige 1997–2002 och var 
verksam vid ämnet därefter, forskade på 1990-talet i lingvistisk pragma-
tik. Både Virtanen och lektor Brita Wårvik har arbetat med inriktningar 
som kan kallas text- och diskurslingvistik, vilka gått ut bredare mot en 
socialkonstruktivistisk inriktning. 

Inom den engelska litteraturen kom initiativet till det socialkonstruk-
tivistiska tänket från forskarstuderandena kring mitten av 1990-talet. 
Som exempel kan nämnas Maria Olaussen, som försvarade sin doktors-
avhandling Forceful Creation in Harsh Terrain: Place and Identity in Three 
Novels by Bessie Head 1997.30

Vid franska språket och litteraturen syns socialkonstruktivismen något 
senare, bland annat i Svante Lindbergs arbete. Lindberg disputerade på 
avhandlingen Pratiques de l’ici, altérité et identité dans six romans québécois 
des années 1989–2002 år 2005 vid Stockholms universitet. Avhandlingen 
handlar om identitetsfrågor och om att praktisera sin platsnärvaro på 
franska i Nordamerika och om hur detta kommer fram i en romankor-
pus. Andrea Hynynens doktorsavhandling från 2010 handlar om queer-
problematik hos Marguerite Yourcenar och även hennes senare forskning 
är fokuserad på frågor om sexualitet, kön och genus i litteratur utgående 
från ett queer-teoretiskt perspektiv. Mia Panisse har undersökt frågor 
kring kvinnlig ambivalens och om kvinnors mognad och utveckling i 
den korsikanska författaren Marie Susinis produktion.31

Konstruktivismens syn, att vår uppfattning om världen konstrueras 
genom social interaktion, har inte påverkat bara forskningen, utan också 
synen på inlärning. Till exempel vid ämnet tyska har man medvetet gått 
in för en konstruktivistisk syn på inlärning där betoningen ligger på att 
studenterna själva skapar sin kunskap i samverkan med kursledaren och 
omvärlden. Den konstruktivistiska synen på inlärning står i kontrast till 
en äldre syn där kunskapen betraktas som en entitet som förmedlas från 
lärare till student. Nyare undervisningsformer som diskuteras i Anders 
Ahlbäcks kapitel om lärares och studenters förhållande till undervisning 
utnyttjar social konstruktivism som pedagogisk modell.

Slutligen bör det noteras att alla nyheter inte medför förbättringar och 
att forskare och lärare bär ett ansvar i och med att det är deras upp-
gift att omvärdera och pröva ny kunskap som presenteras i form av 
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forskningsresultat och undervisningsmetoder. Universitetens roll som 
härdar för innovation och kunskap betonas ofta, men som Anders Ahl-
bäck har påpekat är universitetens roll som noder i ett globalt kunskaps-
flöde minst lika viktig. Forskare och lärare vid universitetet tillbringar en 
stor del av sin tid med att söka, motta, evaluera, filtrera och kommuni-
cera kunskap.32 Ibland leder prövandet till nytänkande och nya paradigm, 
men ibland innebär prövandet ett ifrågasättande av det nya. I efterhand 
kan det framstå som ärofullt att höra till pionjärerna som bidrar med ny 
kunskap, men utan dem som kritisk prövar och ibland förkastar den nya 
kunskapen skulle vetenskapen inte framskrida. 

Perspektiv på Åbo Akademi och kunskapen

Volymens kapitel ger olika perspektiv på hur kunskap skapas, förmedlas 
och förändras. Den första av volymens fallstudier, ’Åbo Akademi i Edvard 
Westermarcks vetenskapliga nätverk’, är genomförd av Olli Lagerspetz 
och Kirsti Suolinna. Vetenskapliga nätverk har inom vetenskapshistorien 
tillmätts en stor roll i spridandet av akademisk kunskap.33 Då nätverkens 
betydelse inom forskarsamfundet kraftigt ökat under de senaste årtion-
dena har även nätverkens betydelse för skapandet av kunskap i det för-
flutna uppmärksammats. I fråga om Åbo Akademi är det intressant att för 
det första beakta hur ett nyblivet universitet utan tidigare akademiska tra-
ditioner rekryterar personal, och för det andra, hur professorerna skapat 
och upprätthållit vetenskapliga nätverk. Liksom de flesta professorer som 
fick tjänst vid Åbo Akademi, kom även Edvard Westermarck från Hel-
singfors universitet. Lagerspetz och Suolinnas studie visar att nätverken 
inte bara överskred nationers gränser utan också akademiska discipliners 
gränser. Studien visar också att Westermarck tog med sig en del av sitt 
nätverk till Åbo. Hans berömmelse bidrog också till att det blev möjligt 
att attrahera internationellt kända forskare såsom konsthistorikern Josef 
Strzygowski som tjänstgjorde som professor i konsthistoria under åren 
1920–1925.34

Två av bokens fallstudier handlar om genomgripande förändringspro-
cesser inom ett antal vetenskapliga discipliner. Hur ett paradigmskifte 
påverkade forskningen och undervisningen och ruskade om fysiken 
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och matematiken beskrivs i Laura Hollstens och Patrick Sibelius kapitel 
’Vetenskapliga revolutioner i periferin’, medan Hanna Lindbergs kapitel 
’(O)sunda kroppar, arbetande kvinnor och medborgerliga män. Social-
konstruktivismen som teoretiskt perspektiv vid Åbo Akademi ca 1980–
2010’ handlar om socialkonstruktivismens genomslag vid Åbo Akademi. 
Hollsten och Sibelius undersöker hur relativitetsteorin, kvantfysiken och 
den moderna matematiken togs emot vid Åbo Akademi. Studien fokuse-
rar på tre professorer som genom sin forskning och undervisning påver-
kade sina respektive institutioner och som genom sin position represente-
rade akademin utåt. De professorer som studeras är professorerna i fysik 
Karl Ferdinand Lindman (1874–1952) och Karl-Gustav Fogel (1921–1997) 
samt professorn i matematik Boris Sjöberg (1930–). Därtill utforskas 
framväxten av informationsbehandling och datateknik med utgångs-
punkt i matematikämnet, som en följd och tillämpning av samma veten-
skapliga revolution.

I den andra fallstudien om brytningspunkter inom vetenskapliga dis-
cipliner undersöker Hanna Lindberg hur den sociala konstruktivismen 
tagits emot och tagit sig uttryck vid Åbo Akademi. Lindberg utreder 
frågan genom att undersöka forskningsprojekt inom ämnena sociologi, 
genusvetenskap och nordisk historia. Genom att fokusera på enskilda 
discipliner, deldiscipliner och forskargrupper bedriver Lindberg univer-
sitetshistoria på mikronivå. Hennes studie visar att de första avhandling-
arna inom sociologiämnet vilka representerar ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv dyker upp i början av 1990-talet men att ämnet länge kunde 
(och kan) karaktäriseras som en mångparadigmatisk vetenskap. Lindberg 
visar också att socialkonstruktivismen nådde Åbo Akademi via enskilda 
forskares internationella kontakter och nätverk. Särskilt kvinnoveten-
skap, senare genusvetenskap, kom att befrukta övriga discipliner såsom 
sociologi och historia med nya impulser.

Anders Ahlbäcks kapitel ’Rör inte min undervisning! Debatten om 
undervisningens traditioner, former och syften vid Åbo Akademi, ca 1965– 
2005’ belyser hur det omgivande samhällets intressen utövar inflytande 
på innehållet i undervisningen och sättet att delge undervisning. Kapit-
let visar hur förändringar i inställningen till undervisningen påver-
kas av samhällsklimatet och hur den ekonomiska situationen inte bara 
berör det som sker i styrelsens mötesrum utan också vad som händer i 
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föreläsningssalarna. Som Ahlbäck påpekar har undervisningens prakti-
ker inte fått särskilt stor uppmärksamhet i universitetshistoriker förrän 
under de senaste åren. Kapitlet granskar på basis av arkiv- och intervju-
material den debatt kring undervisningens innehåll och metoder som 
fördes vid Åbo Akademi från 1960-talet fram till 2000-talet. Ahlbäck 
visar att den kritiska debatt om syften, innehåll och metoder som växte 
sig högljudd under 1960- och 1970-talen var en historisk brytpunkt i de 
moderna universitetens utveckling. Undervisningen, som tidigare betrak-
tats som lärarnas privata angelägenhet som de fritt kunnat bedriva efter 
eget omdöme, blev nu föremål för moderniserings- och kvalitetskrav. 
Som Ahlbäck framhåller, handlar universitetsstudiernas syfte inte bara 
om att inhämta kunskap utan också om insocialisering i den akademiska 
gemenskapen och det egna läroämnet. Genom inlärningen och insociali-
seringsprocessen lär sig studenten inte bara metoderna för att själv skapa 
vetenskaplig kunskap utan erhåller också en yrkesidentitet genom att hon 
eller han ”blir” biolog eller teolog.

Föremålet för två av studierna är två fakulteter – den kemisk-tekniska 
och den pedagogiska – även om enskilda läroämnen och professorer också 
framträder. Bjarne Holmbom och Tapio Salmi diskuterar i sitt kapitel 
’Teknikvetenskap vid ett universitet – ett främmande inslag? Om kemi-
tekniken vid Åbo Akademi’ tillkomsten av och senare skeenden vid 
Kemisk-tekniska fakulteten. Då Kemisk-tekniska fakulteten grundades 
var Åbo Akademi det första nordiska universitet som vågade sig på kom-
binationen av universitet och teknisk högskola. Även om teknologi, det 
vill säga teknisk vetenskap och därpå grundad högsta utbildning, till en 
början av vissa personer betraktades som ett främmande inslag, kan man 
numera konstatera att teknologin möjliggör en berikande samverkan som 
är till nytta och gagn både för teknologin och för universitetet. Kapitlet 
visar också hur universitetets samverkan med industrin påverkat forsk-
ningen och hur samverkan med industrin har bidragit till den så kallade 
tredje uppgiften som åläggs universiteten.

Skribenterna påpekar att samtidigt som Kemisk-tekniska fakulteten 
har gynnat Åbo Akademi hade fakulteten inte kunnat utvecklas utan 
den mångsidiga infrastruktur som akademin kunnat erbjuda. Överlag 
visar kapitlen som handlar om de naturvetenskapliga ämnena hur bero-
ende skapandet av akademisk kunskap är inte bara av utrymmen och 
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infrastruktur utan också av redskap, mätinstrument och apparater. Ett 
exempel som ofta omnämns är Åbo Akademis stolthet, cyklotronen som 
är inhyst i Gadolinia-byggnaden. En annan apparat som spelat en central 
roll i mångas minnen är Åbo Akademis första datamaskin Wegematic 
1000, en donation av industrimannen Axel Wenner-Gren som slagit sig 
in i datorbranschen på 1950-talet. 

Johanna Wassholms kapitel ’Akademiskt utbildade klasslärare. Lärar-
utbildningen vid Åbo Akademi från 1960-talet till 1980-talet’ handlar om 
lärarutbildningens akademisering i Finland. Samtidigt som Pedagogiska 
fakulteten grundades efter grundskolereformen 1974, förvandlades den 
tidigare treåriga halvakademiska klasslärarutbildningen till en femårig 
högre universitetsexamen. Det fanns nästan inga internationella förebil-
der för en lärarexamen på magisternivå varför den finländska lärarutbild-
ningen kan ses som unik. Som Wassholm noterar, ledde reformen till att 
det skapades en efterfrågan på ny akademisk kunskap. Då en pedagogisk 
fakultet hade grundats var det viktigt att definiera dels vilka vetenskap-
ligt baserade kunskaper och färdigheter som en lärare i framtidens skola 
behövde, dels vad som skulle utgöra kunskapsobjektet för den forskning 
som bedrevs vid fakulteten. Inte oväntat bestämdes att forskning med 
relevans för Finlands svenskspråkiga skolväsende skulle ligga i fokus. 
Därtill betonades vikten av forskning som berörde undervisningen i 
modersmål och tvåspråkighet, liksom vid läromedelsforskning och frågor 
i anslutning till formandet av en finlandssvensk identitet.

De enskilda kapitlen exemplifierar drag som kan anses vara känne-
tecknande för Åbo Akademi samtidigt som de åskådliggör betydel-

sen av samhälleliga faktorer, vetenskapliga nätverk, disciplinära gränser 
och paradigmskiften i vad som forskas i, vad som undervisas i och hurdan 
den kunskap är som genereras vid de olika fakulteterna och läroämnena. 
De beskrivna fenomenen belyser också teman som kunnat studeras över 
hela Åbo Akademi och även vid andra universitet. Valet av fallstudier 
har motiverats dels av en strävan efter mångsidighet, dels av redaktörer-
nas och skribenternas intressen. Ett mål har varit att belysa drag som är 
utmärkande för Åbo Akademi. Ett sådant drag är litenheten som disku-
terats ovan. Positionen som minoritetsuniversitet är dock det mest ton-
givande. Åbo Akademi grundades som ett finlandssvenskt universitet där 
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akademisk kunskap förmedlades på svenska även om en stor del av forsk-
ningen publicerades först på tyska och senare på engelska. Det betyder 
också att en del av kunskapen som skapats handlar om områden som kan 
betecknas som finlandssvenska, till exempel skärgården och den finlands-
svenska kulturen. Likaså syns ett intresse för det nordiska i ämnen som 
nordisk historia och nordisk etnologi. Det svenska språket och intresset 
för det nordiska har inneburit förhållandevis täta vetenskapliga kontakter 
till Sverige varifrån personal har rekryterats till Åbo Akademi redan under 
universitetets tidiga skeden, en trend som fortsätter ännu idag.

Samtidigt som antologins kapitel studerar betingelserna för produk-
tionen och förmedlandet av kunskap vid Åbo Akademi är syftet att lyfta 
fram den vetenskapliga kunskapens betydelse. Vetenskaplig kunskap 
befrämjar samhället både direkt och på längre sikt på sätt som vi inte 
ännu känner till. Idealet om fri forskning bör därför värnas om. Ett uni-
versitet som formar sig efter de krav och behov som samhället ställer för 
tillfället riskerar att stagnera då dagens uppfattning om vad som behövs 
i morgon alltid är ensidig och bristfällig.35 Historien har gång på gång 
visat att människors förväntningar på framtiden sällan besannas vare sig 
det handlar om politisk utveckling eller teknologiska uppfinningar och 
innovationer. Framtiden är okänd men om forskarna vid universiteten 
tillåts bedriva grundforskning och utveckla sin kreativitet kommer de att 
skapa sådan kunskap som kan användas som byggstenar oberoende av 
hur framtiden ser ut.
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Westermarck bevistar eid al-fitr (fest som avslutar Ramadan) i närvaro 
av den nya sultanen den 16 oktober 1909 utanför stadsmurarna vid Fez. 

Mohammedättlingen och medhjälparen sîdi Abdessalam El-Baqqali  
längst till vänster. Foto antagligen av Hugo Backmansson.
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Westermarcks vägval och  
den vetenskapliga utvecklingen

•  Sic transit ... ? 

Den 20 november 1940 samlades en grupp myndiga herrar i filosofiska 
seminarierummet på Biskopsgatan i Åbo, i stordonatorn Dahlströms 
forna patricierpalats som nu disponerades av Humanistiska fakulteten.1  
Kriget hade tystnat för ögonblicket, men trafiken till utlandet var begrän-
sad, det rådde brist på allt, och byggnadens källare var inredd som bom-
bskydd.2 Sällskapet satte sig på de obekväma karmstolarna kring det 
brunbetsade långbordet. Hugo Backmanssons porträtt av sin nu fram-
lidne vän Edvard Westermarck (1862–1939), Åbo Akademis första rektor, 
bevakade scenen med vänliga ögonkast. Den världskände socialantropo-
logens och filosofiprofessorns födelsedag skulle nu högtidlighållas. Mötet 
i Humanisticum var en mönstring, låt vara ofullkomlig, av det veten-
skapliga nätverk han hade lämnat efter sig. Ordförande var filosofen Rolf 
Lagerborg (1874–1959), som var Westermarcks efterträdare på lärostolen 
och en av hans äldsta elever. Deras vänskap återspeglas i brevväxlingen, 

Åbo Akademi 
i Edvard Westermarcks 
vetenskapliga nätverk
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Humanisticum. Foto Lars Berggren.

Filosofiska seminariet i Humanisticum, Biskopsgatan 13, sådant det såg ut 1930–2004.
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som fortsatte oavbruten från 1894 till Westermarcks död. Breven känne-
tecknas av kollegial vänskaplighet, alltid med ett inslag av elevens beund-
ran för läraren. 

Diskussionen handlade om en ny förening – Westermarck Society – 
som skulle vårda mästarens minne och främja sociologisk och filosofisk 
forskning.3 Socialantropologin och etnologin ansågs ännu ingå i socio-
login som delområden. Man hoppades på utländsk anslutning, främst i 
England får man förmoda, när det internationella läget skulle klarna. I 
denna manliga grupp satt fyra som doktorerat för Westermarck – Rolf 
Lagerborg, Uno Harva, K.Rob.V. (Ville) Wikman och Ragnar Numelin. 
Hilma Granqvist hade man inte kommit på att fråga. Rolf Pipping var 
närvarande, inte i sin egenskap av Åbo Akademis rektor utan, i likhet 
med sin bror Nils, som den bortgångnes systerson. Många i rummet hade 
anledning att känna tacksamhet mot Westermarck. 

Ragnar Numelin, som var aktiv i förberedelserna, såg det som en deli-
kat uppgift att samla alla Westermarcklärjungarna under samma tak.4 
Utländsk medverkan var utesluten i det rådande läget. Härhemma hade 
initiativet återuppväckt gamla minnen om akademiska konflikter bland 
Westermarckianerna. En lärjunge lyste med sin frånvaro: Rafael Karsten 
(1879–1956). Han hade hela tiden hyst en ambivalent inställning till det 
planerade samfundet; han kände sig ovälkommen efter att han, som han 
uttryckte det, några år tidigare hade vågat kritisera Westermarck och såle-
des ”förgripit [s]ig på det heliga”.5 En förening grundades, men nätverket 
hade redan sprängts. Westermarck Society förde en tynande tillvaro som 
en klubb för gamla herrar tills föreningen några år senare fångade upp en 
ny generation med en helt annan typ av samhällsvetenskapliga intressen. 
Westermarck Society är i dag det centrala vetenskapliga samfundet för Fin-
lands sociologer oberoende av teoretisk inriktning. 

• Konkurrens om trovärdighet på vetenskapens fält 

Edvard Westermarcks verksamhet som Åbo Akademis första rektor 
(1918–1921) hade infallit i en avgörande period. Då skapades verksamhets-
former och en verksamhetskultur som kom att prägla Åbo Akademi en 
lång tid framöver, med beslut om vilka fakulteter och ämnen som i första 
hand skulle ingå och hur deras förvaltning skulle skötas. Många intressen 
bröt mot varandra och gav sin prägel åt den organisation som skulle ta 
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form. Detta tidiga skede innebar avvägningar mellan natur- och human-
vetenskaper och mellan forskning och yrkesutbildning. Westermarck 
fick på många sätt en särställning vid den nygrundade högskolan. Vid 
sitt tillträde hade han en imponerande karriär bakom sig. Han åtnjöt ett 
internationellt rykte som vetenskaplig föregångare inom sitt eget område, 
socialantropologin. Inte minst hans lärarverksamhet vid London School of 
Economics and Political Science (LSE) (1903–1930, professor sedan 1907) 
bidrog till detta. I hemlandet hade Westermarck redan tidigare tryggat 
sin ställning som professor i praktisk filosofi i Helsingfors (1906–1918), en 
tjänst som han hade skött parallellt med posten i London. Han innehade 
professuren i filosofi vid Åbo Akademi från 1918 fram till sin pensionering 
1932. 

Trots att Westermarcks personhistoria är väl utforskad är det skäl att 
se på fenomenet Westermarck ur en vetenskapssociologs synvinkel. Wes- 
termarcks tidiga och för en finländsk forskare ovanliga berömmelse 
berodde, utom på hans vetenskapliga arbeten, också på hans förmåga att 
skapa vetenskapliga nätverk. Han var något av en finländsk föregångare 
på detta område, i dag en självklar del av forskarens vardag. Finland och 
Norden var periferier medan den europeiska kontinenten, i synnerhet 
Tyskland, i allmänhet stod i centrum som impulsgivare för vetenskapen. 
Olika länders position kan också förändras, även på grund av utomveten-
skapliga skeenden såsom politiska kriser. Så har till exempel nittonhund-
ratalet inneburit en nordisk omorientering i riktning mot de anglosaxiska 
länderna. Westermarck valde i ett tidigt skede att söka sina vetenskapliga 
kontakter i England. Hans elever fick i sin tur chansen att bygga vidare på 
de kontakter som han odlat. Han kom att uppfostra två kullar av antro-
pologiska fältforskare med bas i Finland respektive Storbritannien. Dessa 
ingick i en sammanhållen krets för ömsesidigt vetenskapligt erkännande. 

Ett vetenskapligt nätverk byggs upp av personliga kontakter, men nät- 
verket förutsätter ett gemensamt ”vetenskapligt universum” i form av 
institutioner, såsom lärdomssäten, tidskrifter och vetenskapliga för-
eningar.6 Nätverket uppstår med andra ord i samverkan med det som 
vetenskapssociologen Pierre Bourdieu kallar ett vetenskapligt fält. Veten-
skaplig framgång är ett resultat av samspel mellan aktörer på ett fält. 
Med Bourdieu kan vi analysera den vetenskapliga och akademiska kon-
kurrensen med hjälp av begreppet symboliskt kapital.7 Det symboliska 
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kapitalet kommer i form av erkännande, synlighet, tjänsteställningar och 
makt att bedöma andras insatser. Det gäller i allmänhet för forskare att 
skapa kretsar för ömsesidigt erkännande, där den yngre forskarens tro-
värdighet garanteras av mentorer medan skyddslingen i gengäld erkän-
ner mentorernas auktoritet. Varje vetenskaplig insats ger emellertid inte 
samma utdelning i form av ökat symboliskt kapital. En forskare gör i 
allmänhet klokt i att citera rätt auktoriteter och försäkra sig om att det 
egna arbetet faller inom ramen för en existerande forskningstradition. 
Å andra sidan, om trängsel råder kring de erkänt centrala forskningsfrå-
gorna, kan det vara lönande att inrikta sin forskning på mindre populära 
teman som kanske i framtiden framstår som viktiga.8 Fältet som sådant 
är i rörelse: centrala frågor kan förlora sin tyngd medan mer marginella 
lyfts i centrum. 

Vetenskapliga debatter innebär alltid ett samspel mellan det person-
liga och det ideella. Vilka motiv och avgöranden som styr en enskild fors-
kare kan aldrig helt klarläggas, kanske inte ens för forskaren själv, men 
kampen om vetenskapligt erkännande innebär försök att genomdriva en 
viss definition på den egna vetenskapen – en definition som tillåter att 
just de egna forskningsfrågorna placeras centralt. Definitionen på vad 
den vetenskapliga kampen handlar om är alltså i sig själv en av de saker 
som den vetenskapliga kampen handlar om.9 Här kan även utomvet-
enskapliga faktorer såsom syn på religion, vänskaps- och släktskapsför-
hållanden, tillgång till finansiering och politisk relevans komma ifråga. 
Vad Westermarck beträffar gav hans insatser i det finländska motståndet 
mot rysk centraliseringspolitik och för svenskhet kring sekelsskiftet ett 
politiskt kapital som kom väl tillpass under Åbo Akademis inledande år. 
Ett annat relevant faktum var att Westermarck alltid tycks ha haft ett bra 
handlag med tänkbara finansiärer. 

I vissa fall leder den akademiska utvecklingen till en uppdelning av 
fältet, så att nya vetenskaper uppstår med egna institutioner och nät-
verk. Tävlingen om rätten att få definiera spelreglerna var speciellt tydlig 
då Westermarck inledde sin forskarbana kring 1890. Socialantropo-
login hade inte ännu etablerat sig som vetenskap och det fanns inga 
färdiga utbildningsvägar i ämnet.10 Westermarcks första forskarinsatser 
skedde inom ramen för ämnet filosofi. Filosofi är ett gammalt ämne, 
men den nordiska universitetsfilosofin genomlevde under hans studieår 
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på 1880-talet en kris, som innebar att ämnets identitet ifrågasattes. Sam-
hällsvetenskaperna och psykologin höll på att metodologiskt lösgöra sig 
från filosofin, till att börja med inom filosofins organisatoriska ramverk. 
Rent institutionellt kom Westermarck att ingå bland socialantropologins 
akademiska founding fathers: den systematiska utbildningen i ämnet star-
tade med honom och hans samtida. 

• Det heligas flyktighet: Westermarck, Marocko och vetenskapens berg-  
    och dalbana

Edvard Westermarck brukar förknippas med den brittiska, viktori-
anska socialantropologins stora namn, James Frazer och E. B. Tylor.11 
Associationen grundar sig på att alla tre var anhängare av evolutionismen 
och en forskningsansats känd som den komparativa metoden. Jämförel-
sen fångar dock Westermarcks forskargärning bara delvis; han var också 
fältforskare, inte enbart kammarlärd som Frazer. Med början år 1898 
inriktade han sig alltmer på fältforskning i Marocko. Marocko blev för  
Westermarck ett livslångt projekt och ett tredje hem vid sidan om Åbo 
och London. De intensivaste fältperioderna inträffade mellan åren 1898 
och 1913, bland annat (med mer än två år i sträck) i olika delar av landet 
åren 1900 till 1902. Det insamlade materialet är ovanligt gediget, men 
med tanke på vetenskapens fortsatta utveckling låg den bestående nyttan 
mest i att Westermarck utvecklade metoderna för fältforskning och lärde 
ut dem till sina elever. Det existerade knappt någon tradition i antropo-
logiskt fältarbete; man hade exempelvis inte sett det som nödvändigt att 
forskaren skulle lära sig det lokala språket eller vistas någon längre tid i 
det aktuella samhället. I allt detta var Westermarck en pionjär.

Forskning i ett främmande samhälle kräver ett nätverk även i en 
annan betydelse än den som främst är aktuell i detta kapitel. Fältarbe-
taren råkar ut för svårigheter och, som ibland i Westermarcks fall, även 
för fysiska hot. Arbetet handlar om kommunikation med människor, 
och det krävs att forskaren vinner sina sagesmäns förtroende. En viktig 
inkörsport kan öppnas om någon medlem av lokalbefolkningen ställer 
upp med information och praktisk hjälp. Om denna nyckelperson dess-
utom har ett eget brett kontaktnät kan forskaren vinna inträde i samhäl-
let via det redan existerande nätverket. Synpunkter av detta slag är i dag 
en välkänd aspekt av det socialantropologiska hantverket, men man letar 
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förgäves efter dylika reflektioner i vetenskapliga arbeten från det tidiga 
nittonhundratalet. Däremot kunde detaljer om fältforskningens vardag 
och om framstående lokala personligheter ofta läsas i mer lättsamt hållna 
självbiografiska reseskildringar. 

Westermarcks absolut viktigaste kontakt i Marocko var sîdi Abdessa-
lam El-Baqqali, som redan som ung man under den första fältresan blev 
Westermarcks fasta punkt i Marocko. Han skulle bli det även under åter-
stoden av den finländske forskarens liv. El-Baqqali kunde öppna många 
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Edvard Westermarck med den unge sîdi Abdessalam under Westermarcks första 
forskningsperiod i Marocko. Foto A. Covilla, studioporträtt, Tanger ca 1898–1899.
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portar i synnerhet i norra delar av landet, där hans aktade ställning som 
medlem av en sheriffsläkt och ättling av Profeten garanterade inträdet. 
Westermarck uppmärksammade El-Baqqali i sin populära reseskildring 
Sex år i Marocko och senare genom att nämna honom som medförfattare 
av Wit and Wisdom in Morocco, en bok om marockanska ordspråk.12 Inte 
bara sîdi Abdessalam, utan också hans äldre släkting, den skriftlärde sîdi 
Abdllah bistod vid redaktionsarbetet. Bland Westermarcks sagesmän i 
övrigt återfanns både lärda och olärda. Männen, i synnerhet de äldre, 
var i övervikt, men också kvinnor intervjuades när det var möjligt – i 
synnerhet i bergstrakterna i mellersta Marocko, där könssegregationen 
var mindre påfallande. Om Abdessalam hade Westermarck bara gott att 
säga, men den ytterligt hederlige unge mannen blev med åren en mer 
sammansatt person, vars alkoholbruk kunde utmynna i både slagsmål 
och kortare fängelsevistelser.13 

Marocko var ett land där religiösa och magiska föreställningar präglade 
vardagen och människornas sinnen. Begreppet helighet – baraka – blev 
ett centralt tema för Westermarcks forskning. Ett resultat han betraktade 
som centralt var ”det heligas flyktighet”, det faktum att en persons status 
som helig man eller kvinna kunde gå förlorad.14 Bourdieu, som i ett skede 
av sin vetenskapliga bana också forskade i ett nordafrikanskt samhälle, 
var bekant med fenomenet baraka och tog det till förebild för sin for-
mulering av begreppet symboliskt kapital.15 Idén om det heligas flyk-
tighet kan ironiskt nog tillämpas på Edvard Westermarcks egen karriär. 
Till analysen av det vetenskapliga fältet hör insikten om det symboliska 
kapitalets växlande bytesvärde. Efter första världskriget genomgick social- 
antropologin ett paradigmskifte, som brukar beskrivas som en övergång 
från evolutionism till funktionalism. Detta innebar att det vetenskap-
liga fältets spelregler i grunden förändrades. Kapital som förvärvats inom 
den tidigare kretsen för ömsesidigt erkännande blev värdelöst i den nya.16 
Westermarck hade nu själv fallit offer för det heligas flyktighet. 

I detta kapitel vill vi se på det vetenskapliga nätverk som Edvard  
Westermarck byggde upp och lät Åbo Akademi bli delaktig i. Frågor vi 
vill ställa är: Hur kom det sig att Westermarck så snabbt lyckades etablera 
sig i den internationella socialantropologins hårda kärna? Vidare: Vad 
innebar hans flytt till Åbo med tanke på nätverkets utveckling? Slutligen: 
Hur faller plus och minus ut för Åbo Akademi? 
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”En verkstad där allt är under arbete”:  
den framväxande brittiska sociologin  

och antropologin

•  Det engelska nätverket 
Perspektivet i detta kapitel har sin utgångspunkt i vetenskapssamfundet 

som ett internationellt samfund. Vi följer med hur Edvard Westermarck 
navigerade i en vetenskap under uppbyggnad och så fann sin plats, och 
senare en ledande roll, i ett sammanhang som inte var geografiskt bundet 
till bara ett ställe. Det var för honom ett nätverk med knutpunkter vid tre 
universitet – Helsingfors universitet, London School of Economics och 
Åbo Akademi – men med det viktiga förbehållet att det mesta av nätet 
redan var uppbyggt när han kom till Åbo år 1918. För att förstå situa- 
tionen under Westermarcks tid i Åbo är vi därför tvungna att gå tillbaka 
till dess förhistoria, cirka 1887–1917. Socialantropologin var på denna tid 
stadd i snabb utveckling. Westermarck sökte sig till England redan som 
nybliven magister för att sätta sig in i den unga vetenskapen. 

Edvard Westermarck hävdade senare i livet i ett sammanhang att hans 
berömmelse berodde på en ren tillfällighet, nämligen ”Wallenskölds 
blindtarm”.17 Tillsammans med sin studiekamrat och vän Axel Wallen-
sköld – framtida kansler för Åbo Akademi – vandrade Westermarck i de 
norska fjällen sommaren 1885. Under vandringen blev Wallensköld sjuk 
och vännerna tog in på ett pensionat. Där råkade de psykologen James 
Sully (1842–1923), professor vid University College, London. Han hade 
studerat i Göttingen och Berlin, och studenten och professorn samtalade 
på tyska. Westermarck kände förtroende för den tjugo år äldre forskaren 
och grunden för en långvarig vänskap lades.18 Sully blev senare en nyckel- 
person för Westermarcks brittiska kontakter. 

Trots det slumpmässiga i denna första introduktion var det ingen 
slump att Westermarck sökte sina kontakter i just England. Hans intel-
lektuella utveckling hade präglats av de liberala, relativistiska och natura-
listiska strömningar som på åttiotalet hade gjort sig kända i studentkretsar 
i Finland. Westermarcks vetenskapliga intresse riktade sig till moralens 
psykologiska aspekter. Moralen var ett uttryck för känslor, som ledde till 
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gillande eller fördömande moralomdömen. För en övertygad darwinist 
var det naturligt att härleda moralkänslorna ur instinkter, som först hade 
utvecklats hos djur. Den historiska utvecklingen från den primitiva männ-
iskan fram till dagens civilisation skulle rekonstrueras med stöd i antro-
pologiska data. Westermarck valde att fortsätta sin forskning vid British 
Museums arkiv i London, som uppbevarade en rik dokumentation av 
seder och bruk hos de otaliga folk som lydde under det brittiska imperiet.

Året efter den norska fjällvandringen, på våren 1886, blev kamraterna 
Westermarck och Wallensköld utexaminerade och promoverade till 
magistrar vid universitetet i Helsingfors. Att en tredje vän, Hugo Pipping, 
deltog kom också att ha följder för det framtida Åbo Akademi. Vännerna 

Psykologen James Sully blev Westermarcks första kontakt i London. Foto sänt 
av Sully till Westermarck julen 1921.
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fortsatte att umgås på Pippingarnas sommarstuga och kort efteråt blev Pip-
ping förlovad med Westermarcks syster Anna.19 Deras barn Rolf och Nils 
skulle så småningom få en roll vid akademin som Edvards yngre kolleger 
och protégéer. Den tredje brodern Hugo E. Pipping gjorde sin akademiska 
karriär på annan ort, men fungerade som Åbo Akademis kansler 1958–1968.

På hösten 1887 tog Westermarck båten till England och återupptog 
kontakten med Sully. Denne rekommenderade att han skulle hyra in 
sig hos paret Coupland, sina gamla vänner.20 William Chatterton Coup-
land var gift med Gertrud Coupland, född Passow, en intellektuellt aktiv 
tyskfödd kvinna. Westermarck betraktades snart som en familjemedlem. 

Makarna Coupland bodde i likhet med Sully i Hampstead, då en förort 

Alexander Shand, som tillsammans med Sully och Westermarck bildade ”ett 
slags klöverblad”. Bilden sänd som gåva till Westermarck inför år 1929.
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till London. Många invånare i stadsdelen var fristående lärda och journa-
lister, eller också forskare anknutna till någon av Londons framväxande 
högskolor. Avståndet till centrum – en timmes promenad – och dåliga 
kommunikationer gynnade ett livligt lokalt umgänge. I Hampstead var 
flera föreningar verksamma, inklusive det av Couplands ledda Goethe- 
sällskapet (The North-London Section of the English Goethe Society) 
och en Shakespeareläsgrupp. Couplands tog sin skyddsling med på 
mötena. Samhällsfilosofiskt sinnade Hampsteadbor hade tillika grundat 
gruppen Speculative Society.21 Vi vet inte om Sully tog Westermarck med 

De livslånga vännerna (från vänster) Axel Wallensköld, Hugo Pipping och 
Edvard Westermarck poserar som de tre gustavianerna Aminoff, Ehrenström 
och Armfelt år 1915. Alla tre fick spela en roll vid Åbo Akademis ”återfödelse”. 
Foto Atelier Nyblin, Helsingfors. 
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sig på träffarna i den närbelägna puben Holly Bush Inn, men i så fall skulle 
denne redan då ha stiftat bekantskap med de inflytelserika radikala akti-
visterna George Bernard Shaw och Sidney Webb. Några år senare gjorde 
dessa en insats vid grundandet av den nya högskolan London School of 
Economics and Political Science. 

Via Sully kom Westermarck i kontakt med den ansedda filosofiska tid-
skriften Mind. Han blev medlem av den filosofiska föreningen Aristotelian 
Society.22 Psykologen Alexander Shand, en vän av Sully, var viceordförande. 
”Vi bildade ett slags klöverblad”, säger Westermarck om sig själv, Sully och 
Shand.23 Westermarck blev också god vän med antropologen och musiko- 
logen Richard Wallaschek, tidigare docent i Freiburg och senare univer-
sitetslärare i Wien.24 Enligt eleven Yrjö Hirns beskrivning av dessa tidiga 
år i London var Wallaschek en ”lustigkurre” (jester) som älskade att göra 
narr av den tyska universitetsfilosofin. Wallaschek hade i likhet med Wes-
termarck tagit avstånd från sitt hemlands halvofficiella idealistiska filosofi. 

•  Framgången med Äktenskapets historia 

Westermarck disputerade i Helsingfors år 1889. Avhandlingen var för 
Westermarck bara ett förarbete; han önskade utvidga ämnet till en bok 
som skulle publiceras i England. Han tog kontakt med Edward Burnett 
Tylor, en erkänd antropologisk auktoritet och nu museiföreståndare i 
Oxford, som var redo att rekommendera manuskriptet för förlaget Mac-
millan.25 Förlaget ville få ett förord av Alfred Russel Wallace, känd som 
darwinismens andra upphovsman vid sidan om Darwin själv. Wallace 
skrev inte endast ett berömmande förord, utan läste och kommenterade 
kapitlen allteftersom de blev färdiga. The History of Human Marriage 
innebar ett genombrott för Westermarck – ”utom all fråga den inflytel-
serikaste händelsen i mitt liv”, skrev han i sina Minnen.26 Boken kom ut 
1891 och blev flitigt refererad i vetenskapliga tidskrifter och dagstidningar. 
Tylor stödde genast sin protégé med en recension.27 Bedömningarna var 
också i övrigt övervägande positiva. I sin pjäs Man and Superman (1903) 
inkluderar George Bernard Shaw en Don Juangestalt som huvudperso-
nen. Huvudpersonen är, enligt Shaws inledning till pjäsen, modern till 
sin läggning; han ”läser Schopenhauer och Nietzsche [och] studerar Wes-
termarck”.28 Den vanliga teaterpubliken förutsattes med andra ord redan 
vara på det klara med vem Westermarck var. 
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Intresset för The History of Human Marriage berodde på att boken, med 
hjälp av ett väldigt faktaunderlag, gjorde rent hus med teorin om urpro-
miskuitet. Frågan gällde den mänskliga familjens utveckling under förhis-
torisk tid. Forskare hade tidigare ansett att nutidsmänniskans primitiva 
föregångare levde i horder i avsaknad av fasta familjeband. Det moderna 
äktenskapet skulle gradvis ha införts, från gruppäktenskap via månggifte 
till dagens normativa kärnfamilj. Nästan inget av detta hade någon solid 
faktaförankring, utan man hade helt enkelt inordnat strödda etnologiska 
och historiska uppgifter i en färdigt uttänkt evolutionsmodell. Wester-
marck visade, med hjälp av antropologiska och etologiska data, att det 
stabila parförhållandet var människans ursprungliga form för sexuell sam-
levnad. På det hela taget kunde resultatet tolkas som ett optimistiskt bud-
skap. Trots att moralen var relativ var den också baserad på människans 
naturliga känslor.

•  Bloomsbury

The History of Human Marriage hade kommit lägligt. Trots den ofarliga 
titeln handlade boken om sexualmoralens utveckling, ett tabubelagt tema 
som började debatteras när den viktorianska eran led mot sitt slut. Det 
är av intresse i detta sammanhang att nämna Westermarcks kontakter 
med Bloomsburygruppen, en informell grupp konstnärer och litteratörer 
med inflytelserik ställning i det brittiska kulturlivet i början av seklet. 
Gruppen uppstod i London ungefär år 1900 som en fortsättning av det 
kamratskap som utvecklats i Cambridge, särskilt inom den elitistiska 
föreningen The Apostles. Deltagarna var ungefär en generation yngre än 
Westermarck, som därför knappast kom i fråga som medlem. Däremot 
kände han många av medlemmarna och kretsen kring dem. 

Bloomsburygruppens tänkande präglades av avståndstagande från 
det viktorianska arvet. Man betonade estetiska värden och den person-
liga känslan i motsats till religiöst eller politiskt betingade levnadsreg-
ler. Känslan skulle få råda även på det sexuella planet. Den filosofiska 
inspirationen kom från G. E. Moores etiska intuitionism, presenterad i 
hans Principia Ethica år 1903.29 Bland gruppens mer kända medlemmar 
räknas Virginia Woolf, John Maynard Keynes, Roger Fry, E. M. For-
ster, Vita Sackville-West, Lytton Strachey och, som ett slags mittpunkt, 
Lady Ottoline Morrell, som hade ett förhållande med filosofen Bertrand 
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Russell. Russell intresserade sig också för frågor om äktenskap och sexual- 
moral och var åtminstone ytligt bekant med Westermarck, vars lantliga 
hem han besökte i Boxhill utanför London.30 Men det fanns en starkare 
länk. Westermarcks vän, den Finlandsbördige konsthistorikern Tancred 
Borenius (1885–1948) umgicks i gruppen, där han också introducerade 
Westermarcks elev Bronisław Malinowski.31 Roger Fry hade medfört 
Anna-Mi och Tancred Borenius till Lady Ottolines soaréer. 

•  Outsiders i väntan på att bli insiders 

Det tycks ha varit synnerligen enkelt för Westermarck att vinna insteg 
i de brittiska vetenskapliga kretsarna. Vetenskapssamfundets öppenhet i 
ett så utpräglat klassamhälle som England är förvånande. Systern Helena 
Westermarck, som några år senare träffade Sully, Couplands och Wal-
laschek i London, beskrev dem som väldigt öppna och positiva i kon-
trast till det finska lynnet.32 Saken kommer i en annan dager om man 
ser på den särskilda grupp som blev Westermarcks bas i det nya landet. 
Han sökte sig inte i första hand till vetenskapens högborgar Oxford och 
Cambridge. Kretsen kring Sully profilerade sig i stor utsträckning genom 
motsättning till konservatismen vid de gamla lärosätena. Politiskt sett 
stod de medvetet till vänster om mittlinjen. Medlemmarna i denna Wes-
termarcks första krets i London var vanligen skeptiskt inställda till reli-
gion. Många hade en familjebakgrund i nonkonformismen, med andra 
ord frikyrkliga grupper som stod utanför den etablerade statskyrkan. 
Nonkonformister, katoliker och judar hade fram till 1871 varit utestängda 
från universiteten i Oxford och Cambridge.33 Många skaffade sig i likhet 
med Coupland, Sully och Tylor en universitetsutbildning på kontinen-
ten. Även Tylor var ännu som professor i Oxford mån om att understryka 
sin särställning gentemot det akademiska etablissemanget.34 Nonkonfor-
misterna utgjorde en naturlig rekryteringsbas för rörelser som ifrågasatte 
status quo. 

Westermarck var måttligt intresserad av Oxford trots de goda middagar 
han fick sig till livs under sitt besök 1893.35 I sina memoarer citerar han, 
med hänvisning till hegelianismens ställning där, ordspråket om att ”filo-
sofiska system bruka bege sig till Oxford för att begravas”.36 Oxford var 
då, enligt en samtida student, ”mitt i en mycket reaktionär fas; kamper 
som redan var förlorade hade en obehaglig dominans”.37 Westermarck 
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ansåg också att studierna där huvudsakligen hade till syfte att förbereda 
studenterna för framgångsrika karriärer genom kontakter, sporten och 
politiken.38 Klassamhället som sådant ser inte ut att ha varit något pro-
blem för Westermarck, men nog vad det konkret innebar vid de gamla 
lärosätena. Han konstaterar att en engelsk lord skulle finna det vara under 
sin värdighet att ta emot en akademisk anställning. Intellektuella sysslor 
och meriter stod lågt i kurs överlag, till och med bland vetenskapsmän-
nen själva, i jämförelse med den merit som låg i ”en droppe blått blod”.39 

Westermarcks kritik av Oxford omfattade inte Tylor. Denna kon-
takt upptog han nu på nytt och lärde dessutom känna Robert R. Marett 
(1866–1943). Marett avvek från mängden bland det lärda skrået på orten. 
Han förde en seg kamp för att etablera antropologin som läroämne i 
Oxford, något som Tylor inte lyckats med trots att han som forskare var 
erkänd. Marett kunde slutligen ro saken i hamn genom att han under-
strök ämnets samband med de trygga disciplinerna klassiska studier och 
arkeologi i stället för den misstänkliga evolutionsläran.40 I Cambridge 
hade antropologin fått en känd företrädare i Sir James Frazer, som också 
började sin karriär som klassicist. Senare tillkom två yngre förmågor: A. 
C. Haddon och W. H. R. Rivers. Trots sina idoga kampanjer lyckades 
Haddon och Rivers inte etablera antropologin som ett självständigt ämne 
i denna fientliga miljö.41 Haddon fick ge sin undervisning som en del av 
studier i anatomi, i sig en disciplin med låg status och sedd som en ”köks-
ingång in i det akademiska”.42 Det var detta självbelåtna klassamhälle som 
ifrågasattes hos den krets där Westermarck blev hemmastadd. De akade-
miska oliktänkarna var outsiders som väntade på att bli insiders. 

•  LSE: Revolution genom forskning

Institutionellt sett kom Westermarck in under ett brytningsskede. 
Han värvades till det nygrundade London School of Economics and 
Political Science (LSE), först som timlärare och från hösten 1904 som 
lektor.43 LSE, som grundades 1895, ingick sedan 1900 i The University 
of London som en självstyrande del. Högskolan hade vuxit fram ur det 
radikala samhällsengagemanget inom Fabian Society, en intellektuell 
grupp som förespråkade socialism genom reformer på statligt initiativ. 
Författaren och journalisten George Bernard Shaw är den i dag mest 
berömda fabianen, medan makarna Beatrice Webb och Sidney Webb var 
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de aktivaste organisatörerna. Bland medlemmarna räknas också sexolo-
gen Havelock Ellis, spiritisten Annie Besant och författaren H. G. Wells. 
Fabianerna var synliga överallt i kulturlivet och politiken vid sekelskiftet 
och under nittonhundratalets första decennier. Planen var att skapa en 
upplyst elit som skulle påverka samhällsdebatten och bearbeta maktha-
vare, med en modern välfärdsstat som slutmålet. Man skulle presentera 
väldokumenterade beslutsunderlag som kunde begagnas av administra-
törer och politiker oberoende av partitillhörighet.44

En medlem, Henry Hunt Hutchinson (1822–1894), hade vid sin död 
lämnat föreningen en ansenlig förmögenhet, som skulle användas för pro-
paganda enligt sällskapets förgottfinnande. Fabianerna Shaw, makarna 
Webb och Graham Wallas samlades till frukost hos Webbs den 4 augusti 
1894 och beslöt då att en institution för samhällsvetenskaplig utbildning 
skulle skapas med legatet.45 Projektet innehöll vissa spänningar. Pengarna 
var avsedda för politisk verksamhet, men de vetenskapliga ambitionerna 
och trovärdighet gentemot andra donatorer krävde politiskt oberoende. 
De övriga fabianerna kunde till slut övertygas om att ett vetenskapligt 
grepp i sig skulle leda till resultat i överensstämmelse med deras över-
tygelser.46 Sidney Webbs plan har beskrivits som ”revolution through  
research”.47 En samhällsvetenskaplig högskola skulle utbilda blivande 
beslutsfattare och ge faktaunderlag för genomtänkta politiska beslut. 

•  Haddon och White: mentor och donator
Etnologen A. C. Haddon och donatorn J. Martin White var i nyck-

elposition när Westermarck, samtidigt med sociologen och journalisten  
L. T. Hobhouse, knöts till LSE. Alfred Cort Haddon (1855–1940) var  
från början zoolog, professor på deltid i Dublin men också verksam i 
Cambridge, där han slutligen slog sig ner 1893 som underbetald tim-
lärare.48 År 1888 samlade han marinbiologiskt material vid Torres sund 
mellan Australien och Nya Guinea. Det slog honom att ursprungsbe-
folkningen var starkt decimerad. Haddon gick energiskt in för att samla 
lokala traditioner och konst för eftervärlden. Han organiserade, med 
Cambridge som bas, den tvärvetenskapliga Torres Straitexpeditionen 
(1898), en milstolpe i socialantropologins utveckling.49 Bland de övriga 
deltagarna märks Westermarcks framtida kollega Charles Gabriel Selig-
man och W. H. R. Rivers. I likhet med Haddon konverterade de till 
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Fabian Window, gjort på George Bernard Shaws uppdrag 1910 och nu utställt 
i London School of Economics. Glasmålningen bär vittne om fabianernas 
politiska och kulturella ambitionsnivå men också om Shaws ironiska ådra. 
Sidney Webb (i mitten) och Shaw (till höger) smider om Jorden i enlighet med 
sina hjärtans önskningar. H. G. Wells, som avbildas nere till vänster, visar lång 
näsa åt de knäböjande fabianerna. Beatrice Webb syns nere i mitten, till höger 
om en trave fabianska publikationer, medan artisten Caroline Townshend har 
placerat sig själv i nedre högra hörnet. 
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antropologin från andra områden – medicin respektive psykologi. Del-
tagarna bildade en vetenskaplig kärntrupp i den framväxande brittiska 
antropologin. Det var första gången antropologisk fältforskning bedrevs 
på ett metodiskt sätt, även med nya tekniska hjälpmedel som filmkame-
ran och fonografen. Resultaten blev en modell för andra och ett argu-
ment för en utbyggnad av ämnet.50 

Haddon var lektor i etnologi vid LSE 1904–1909, dit han varje vecka 
pendlade från Cambridge.51 År 1909 blev han slutligen reader (biträdande 
professor) i Cambridge, ett senkommet och något ovilligt erkännande av 
hans ämne.52 Seligman tog nu över Haddons lektorat vid LSE. Wester-
marck skrev till Haddon senare och hävdade att han aldrig hade blivit 
anställd vid LSE utan Haddons rekommendation.53 Haddon skulle anli-
tas också framöver när Westermarck behövde rekommendationer för sina 
finländska elever.54 Av Westermarcks elever kom åtminstone Malinowski, 
Landtman och Karsten att stå i nära kontakt med Haddon. 

James Martin White (1857–1928) hörde till de donatorer som högsko-
lan lyckades värva utanför den fabianska kretsen. White var skotsk gods-
ägare och affärsman i London samt för en kort tid (1895–1896) liberal par-
lamentsledamot.55 Han trodde inte på revolution. Hans brevväxling med 
Westermarck antyder att han snarare trodde på middagar med goda viner 
omväxlande med orgelspel, sunt lantliv på slottet i Skottland samt semes-
terresor till Rivieran eller det fashionabla Marienbad.56 Hans eget något 
frustrerande politiska engagemang hade stärkt honom i övertygelsen att 
ett rationellt grepp behövdes i politiken. Sociologin skulle bli ett nyttigt 
studium för bland annat tjänstemän, präster, lärare och parlamentsleda-
möter.57 Man kan utan överdrift säga att sociologin och socialantropolo-
gin i Storbritannien rent materiellt skapades och förvaltades av White. 

White och Westermarck sammanfördes i samband med att Wester-
marck var bjuden till National Liberal Club, där man planerade att 
grunda ett sociologiskt samfund. Även nu lyckades Westermarck bygga 
en förtrolig relation.58 White var hågad att donera en större summa 
pengar för samhällsvetenskaperna. ”Han redogjorde för sina planer: det 
skulle bli undervisning i socialfilosofi, i empirisk sociologi i inskränk-
tare bemärkelse och i etnologi, och han nämnde även vilka personer han 
tänkt sig som lärare i dessa ämnen”, skrev Westermarck om det första 
mötet med White hösten 1903.59 De tre tilltänkta lärarna var tydligen  
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L. T. Hobhouse, Westermarck och Haddon, som alla anställdes strax 
efteråt. I ett brev på våren 1904 går White igen in på sin uppfattning om 
sociologins relation till övriga samhällsvetenskaper. Han hoppas samti-
digt att kvällen inte blev för lång senast de träffades.60 

White och Westermarck firade terminssluten med champagnemid- 
dagar och drack ”Waterloo Brandy” (av årgång 1815) på klubbar i London.61 

Alfred Cort Haddon ledde den banbrytande expeditionen till Torres Straits. 
Haddon önskade en heltäckande dokumentation av de undersökta samhällena, 
inklusive kroppsmått av invånarna och filmer med den nyuppfunna kinemato- 
grafen. 
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De reste ofta runt med bil i Storbritannien och Europa. Också Haddon 
åkte med på utflykter med White, även till kapplöpningarna i Derby, 
där Westermarck för egen del drog streck. Bilturer hade då ännu karak-
tären av överklassnöje. White besökte Westermarck i Marocko 1907 med 
hustru och svägerska. Bilden på följet utanför Westermarcks hus i Tanger 
kan förklara hur det kom sig att några spanjorer misstog White för kung 
Edward, hans hustru för drottningen och Westermarck själv, ”som haft 
på [s]ig en svart astrakanmössa”, för en ”rysk storfurste”.62 

White framstår på många sätt som en idealisk kontakt för Wester-
marck. Av breven att döma satt han inte enbart på pengar utan var insatt 
i den vetenskapliga utvecklingen. White visste också hur slipstenen skulle 
dras för att vinna gehör hos den brittiska regeringen. Även det planerade 
sociologiska samfundet blev verklighet, och föreningens publikationsserie 
Sociological Papers gav ut deltagarnas föredrag med början år 1904. White 
kontaktades även senare då man skulle ordna finansiering för Wester-
marcks elever, även de finländska. Det framgår av brevväxlingen att hans 
understöd inte flöt in automatiskt, utan White hade det sista ordet.63 

Westermarcks lektorat i London omvandlades till professur hösten 
1907, ett år efter att en professur i praktisk filosofi skapats för hans räk-
ning i Helsingfors. Då Westermarck även ville behålla tjänsten i Helsing-
fors arbetade han i London bara en del av året. I sitt installationsföredrag 
1907 såg Westermarck sociologin som en praktiskt orienterad vetenskap, 
som kunde vara till nytta för tjänstemän i de brittiska kolonierna.64 Pro-
grammet ligger nära Whites uttalade idéer om sociologins uppgifter: 

Okunnigheten har ofta varit den huvudsakliga orsaken till de misshäll-

igheter som åtföljt beröringen mellan olika raser [...]. Jag är övertygad 

om att i våra mellanhavanden med utomeuropeiska folk ett visst mått 

av sociologiskt vetande, väl använt, i allmänhet vore ett mera tillfreds-

ställande vapen än kulor och krut. Det vore humanare – och billigare 

till på köpet.65 

En professur i sociologi stiftades samtidigt också för Leonard Trelawney 
Hobhouse (1864–1929). Hobhouse var till sin läggning reformator och 
journalist. Han hade studerat filosofi i Oxford och gjort en lovande 
början på en akademisk karriär där. Men han tilltalades inte av den 
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Bilfärd i de skotska högländerna, organiserad av James Martin White. Wester-
marck står längst till vänster, andre man från höger är sannolikt Alexander 
Shand. Westermarck berättar: ”... en annan gång foro vi härs och tvärs genom 
de skotska högländerna, med hans [Whites] lantgods Balruddery nära Dundee 
som utgångspunkt och John o’Groat’s House på stranden av Skottlands nord-
ostligaste spets som vändpunkt” (Westermarck, Minnen ur mitt liv, s. 267). 
Fotot är möjligen taget av White. 

förhärskande andan, vare sig filosofiskt eller politiskt.66 Hobhouse sad-
lade om och blev journalist, bland annat på The Manchester Guardian. 
År 1904 föreläste han ”Comparative Ethics” vid LSE och kom den vägen 
i kontakt med den framväxande akademiska sociologin under Whites 
beskydd.67 Hobhouse såg sociologin närmast som en modern form av 
samhällsfilosofi, en teoretisk överbyggnad som skulle förena de skilda 
samhällsvetenskaperna.68 Hans syn på sociologi skilde sig således från 
Westermarcks, men han uttryckte sin uppskattning för dennes arbete.69 
Kollegialiteten tycks av brevväxlingen att döma inte ha utmynnat i 
närmare vänskap eller gemensamma forskningsintressen. Ashley Mon-
tagu, som deltog i Westermarcks seminarier på 1920-talet, berättar att 
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Hobhouse aldrig var närvarade utan brukade bara komma efter sin hatt 
och kappa som hängde i rummet.70 

Westermarcks snabba framryckning i England blev möjlig för att 
ämnet ännu sökte sina institutionaliserade former – sociologin var ”en 
verkstad, där allt är under arbete”.71 De normala akademiska rekryte-
ringsvägarna var delvis satta ur spel i avsaknad av en etablerad forsk-
ningstradition.72 Detta var i synnerhet ett brittiskt fenomen. Samhälls-
vetenskaperna i gemen var teoretiskt underutvecklade i jämförelse med 
läget i Frankrike och Tyskland.73 Kontakterna med journalistiken och den 
liberala politiken var viktiga källor för symboliskt kapital. Den professio-
nella undervisningen i antropologi i Storbritannien låg nu i händerna på 
ett litet team av lärare – närmast Westermarck, Haddon och Seligman, 
senare kompletterade med Malinowski. LSE var ännu på 1920- och 1930-
talen enligt antropologen Edmund Leach ”a very low status institution”. 
Många lärare var utlänningar eller kom från kolonierna. Till en viss grad 
var de stolta över sitt radikala nytänkande, men de äkta britterna i lärar-
kåren skulle alla gånger ha föredragit poster i Oxford och Cambridge 

White besökte Westermarck i Tanger 1907. Sittande från vänster: El-Baqqali, 
Westermarck och White med hustru och svägerska. Stående till höger Sveriges 
vicekonsul Emil Dahl. 
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om sådana hade existerat.74 Men ju större framsteg man gjorde i London 
desto mindre sannolikt var det att Oxford eller Cambridge skulle befatta 
sig med ämnet alls.75 Man hade dock gjort en början på en institutionali-
sering av fältet, en utveckling som fortsatte på 1930-talet då ämnet också 
byggdes ut i Oxford, Cambridge och samväldet.

Alma mater och ”den engelska lyxartikeln”:  
f ilosofins kris i Helsingfors  

kring sekelskiftet 1900

•  Idealismen och den positiva andans filosofi

”Hos oss ha vi nu länge haft en ganska kälkborgerlig, sekunda–filosofi; 
Du skulle nu svänga om detta, tänkte jag”, skriver Fridolf Gustafsson 
(1853–1924), Historisk-filologiska sektionens dekanus vid Kejserliga 
Alexanders Universitetet i Helsingfors, till sin yngre vän Westermarck.76 
Det filosofiska klimatet i Helsingfors vid sekelskiftet kännetecknas av 
den idealistiska filosofins långsamma avtynande. 

Thiodolf Rein (1838–1919), den långvariga professorn i ämnet (1869–
1900) startade sin bana som hegelianen och ”nationalfilosofen” J. V. Snell- 
mans trogne lärjunge. Hans tänkande närmade sig sedan den nykantian-
ska filosofin. Nykantianismen var ett svar på frågan om filosofins ställ-
ning i ett fält av vetenskaper i omvandling. En mängd nya empiriska 
vetenskaper hade vuxit fram under det gångna seklet. Fanns det fort-
farande rum för filosofin, eller hade dess frågeställningar blivit obso-
leta? Nykantianerna erkände empirins betydelse och hyste intresse för 
den framväxande experimentella psykologin, men de ville reservera en 
plats för filosofin som den mest allmänna, överblickande vetenskapen. 
Thiodolf Reins filosofiska gärning innebar ett försök att finna gångbara 
former för denna ”till moderna krav på vetenskaplighet anpassade idea-
lism”.77 Reins levnadsbana var också ett exempel på universitetets centrala 
ställning i det finländska samhällslivet. Utom sina ledaruppgifter inom 
universitetet (rektor 1887–1896, tf. vicekansler 1896–1903, 1906–1910) var 
han en aktiv ledamot av den finländska lantdagen. Westermarck fram-
ställer professor Rein i sina Minnen som en sympatisk och vidsynt herre. 
Filosofiskt hade de inte mycket gemensamt, och Westermarck ser ut att 
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ha studerat för sin grundexamen helt oberoende av Reins undervisning: 
Westermarck berättar att han var tvungen att presentera sig för denne då 
han skulle lämna in laudaturavhandlingen.78 Men Filosofiska föreningen, 
som Rein tog initiativet till, blev en arena där olika synsätt kunde mötas. 

Medan idealismen ännu var den dominerande filosofin växte nya ström-
ningar fram. Carl-Göran Heidegren beskriver det modernas genombrott 
i den nordiska universitetsfilosofin genom en motsättning mellan tidi-
gare rådande ”idealistisk systemfilosofi” – i Helsingfors huvudsakligen 
nykantianismen – och utmanaren, ”den positiva andan”. Den positiva 
andan kan i korthet sammanfattas som en strävan att öppna filosofin för 
empiriska metoder och ett avståndstagande från metafysiska systembyg-
gen. Filosofin skulle bli objektiv och erfarenhetsbaserad.79 I relation med 
de konkurrerande synsätten blir Westermarcks styrkeområde, sociologin/
socialantropologin, central för den positiva andans filosofi, medan detta 
område ur den idealistiska systemfilosofins perspektiv snarare faller utan-
för filosofin. För att få avkastning på det egna vetenskapliga kapitalet 
måste förnyarna påverka hur fältet skulle definieras. 

Den filosofiska motsättningen hade kulturella och politiska klang-
bottnar. Den positiva andans filosofi profilerade sig genom ett medvetet 
försvar av modernitet och liberalism – vilket inte nödvändigtvis innebar 
demokrati, men nog ett avståndstagande från en tradition av kyrklig-
het. Man anknöt till den västeuropeiska upplysningens tänkare, medan 
den idealistiska filosofin, liksom universitetet i stort i Finland, var tysk- 
orienterad. I fråga om den språkpolitiska motsättningen mellan finskt 
och svenskt hade den positiva andan sitt starkaste stöd i det svenska lägret 
– vilket hade ett samband med att prästerståndet var ett känt fäste för det 
(gammal)finska partiet. 

•  Tillsättningen av professuren i filosofi i Helsingfors 

När den finländska filosofins utveckling diskuteras handlar det alltid 
om en liten miljö med ett fåtal aktörer. Tillsättandet av den enda exis-
terande professuren i filosofi var av central betydelse. Processen ur- 
artade varje gång till utdragna affärer med politiskt brännstoff, så även 
vid sekelskiftet 1900.80 Thiodolf Rein var länge tjänstledig med anledning 
av sina många andra uppdrag. Under tiden bestreds professuren av hans 
tidigare elever.81 Det var naturligtvis bland dessa yngre förmågor man 
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väntade sig återväxt då Rein slutligen avgick år 1900. Två personer fram-
stod då som de starkaste kandidaterna för professuren: Westermarck och 
Arvid Grotenfelt. Arvid (Arvi) Grotenfelt (1863–1941) var Reins systerson 
och stod filosofiskt nära honom. Politiskt sett var Grotenfelt finsksinnad 
i motsats till den svensksinnade Westermarck; något som längre fram 
skulle få betydelse vid tjänstetillsättningen. 

Westermarck tillbringade största delen av åren kring sekelskiftet i ut- 
landet. Hösten 1897 åkte han till London med stöd av det Antellska rese- 
stipendiet. Åren 1898–1902 tillbringade han huvudsakligen i Marocko. 
Westermarcks frånvaro väckte en del ont blod. Universitetsbiblioteka-
rie Wilhelm Bolin, som irriterades av hans täta tjänstledigheter, kallade 
honom ”den engelska lyxartikeln” och försökte få honom att avgå från 
sin dåvarande tjänst som biblioteksamanuens.82 Westermarcks rapporter 
om sitt fältarbete hem till konsistorium ansågs osakliga och ”turistmäs-
siga”, och nyttan med ett fortsatt stipendium blev ifrågasatt.83 I efterhand 
kan vi se att just denna fältforskningsperiod var avgörande för Wester-
marcks fortsatta utveckling som forskare. Westermarck besökte olika 
delar av landet under åren 1898 till 1913. Han lärde sig både arabiska 
och flera berberspråk, och arbetade med lokala sakkunniga från olika 
stammar. Resultaten publicerades senare i flera volymer mellan 1914 och 
1933. Westermarcks ursprungliga tanke i Marocko var att finna exem-
pel på specifika utvecklingsprocesser, närmast hur religion och magiska 
föreställningar inverkade på moralen. Med andra ord hoppades han lösa 
moralfilosofiska problem med sitt fältarbete. När hans kännedom om 
landet senare fördjupades började han se den marockanska kulturen som 
ett värdefullt forskningsfält för dess egen skull. Mötet med Marocko var 
för Westermarck också en befrielse från det egna samhällets krav. Det gav 
honom en trygg utsiktspunkt därifrån den egna kulturen kunde betrak-
tas på avstånd.

Westermarcks vänner i Finland höll honom à jour med utvecklingen 
kring professuren. De sakkunniga utsågs våren 1904 – Waldemar Ruin, 
Wilhelm Windelband, Wilhelm Wundt och George Frederick Stout. 
Efter att utlåtandena inkommit skred Historisk-filologiska sektionen till 
omröstning. Rösterna föll sju för Westermarck och två för Grotenfelt. Kon- 
sistorium följde samma linje vid sitt möte den 18 januari 1905 och satte 
upp Westermarck i första förslagsrum. Westermarcks utnämning verkade 



·  61  ·

nu vara tryggad med bred marginal. Dock hade en komplikation upp-
stått. Enligt gällande beslut skulle universitetets nya lärare avlägga ett prov 
i finska. Westermarck vägrade med motiveringen att han redan var docent 
och alltså anställd lärare. Ärendet gick stadgeenligt vidare till tf. vicekans-
ler, historikern Johan Richard Danielson (1853–1933, sedan 1906 Daniel-
son-Kalmari). Läget var nu sådant att tf. vicekanslers ställningstagande 
skulle bli avgörande. Danielson ansåg att Westermarck inte var behörig då 

Westermarck fick ofta besök av kolleger och vänner i Marocko. I mitten från 
vänster Westermarck, Shand och El-Baqqali, 1907.
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han vägrat underkasta sig språkprovet, varefter han hemställde att Groten-
felt skulle utnämnas. Grotenfelts utnämning kom den 23 maj 1905. 

Danielsons agerande sågs som politiskt motiverat. Relationerna mellan 
universitetet och Danielson var redan spända. Motståndet mot regering-
ens förryskningspolitik var starkt inom universitetet, medan tf. vicekans-
ler hade försökt inta en förmedlande position. Man uppfattade att det 
gammalfinska partiet, där Danielson hörde till ledarna, genom undfallen-
het sökte utverka fördelar för det finska språket på bekostnad av svenskan, 
medan Westermarck räknades till ”motståndspartiets främsta krafter”.84 
Samma höst (oktober–november 1905) utbröt emellertid den första ryska 
revolutionen och storstrejken i Finland. Danielsons situation blev ohåll-
bar och han avgick från sitt uppdrag. Universitetet beslöt nu att dela upp 
filosofiprofessuren. Grotenfelt erhöll lärostolen i teoretisk filosofi och 
Westermarck utnämndes den 18 augusti 1906 till innehavare av professu-
ren i praktisk filosofi. Något språkprov krävdes inte denna gång. 

Man har sett händelseförloppet så att stödet för Grotenfelt berodde på 

Westermarcks expedition i Amzmiz, Stora Atlasbergen. Foto E. Westermarck. 
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hans inställning i språkfrågan, medan stödet för Westermarck förklaras 
med hans överlägsna forskarkvaliteter. Det kan vara svårt att hålla de 
olika motiven isär eftersom synen på filosofi i sig var en viktig kulturell 
markör; men, som Stefan Nygård påpekar, var den angivna motiveringen 
för Grotenfelts anhängare att sociologi inte hörde till filosofins kärnom-
råden.85 Striden anknöts således till frågan om den humanistiska bild-
ningens ställning i ett föränderligt samhälle. 

•  Helsingfors och London i dragkamp om Westermarck 

Samtidigt pågick försöken att knyta Westermarck fastare vid London 
School of Economics. Aktörerna var medvetna om den dragkamp de 
förde om honom. Den kan följas i detalj i korrespondensen. Dekanus 
Fridolf Gustafsson framstår i sammanhanget som en viktig akademisk 
mentor för Westermarck. I sina brev till London och Marocko håller han 
Westermarck uppdaterad om läget i Helsingfors och ger välmenande råd 
varvade med snabba ryggmärgsreaktioner. Westermarcks långa frånvaro 
oroar Gustafsson.86 Han vädjar till vännens fosterländska lojalitet då han 
misstänker att Westermarck när allt kommer omkring inte vill binda sig 
vid en lärartjänst i Helsingfors.87 Westermarcks brev till vännen Rein-
hold Hausen avslöjar alldeles riktigt att han vid denna tid övervägde att 
återta sin ansökan.88 Han trivdes bättre i England än i Finland. ”Männ-
iskorna äro så fria från den småaktighet, som hör till våra värsta lyten där 
hemma.” 

Men också vännerna i England var bekymrade. J. Martin White skri-
ver den 2 juni 1904 till Westermarck i London och frågar om han vill 
följa med på en biltur med Haddon. Det prydligt maskinskrivna brevet 
byter plötsligt tema. Ett långt handskrivet PS visar Whites omedelbara 
reaktion på nyheter om Helsingfors. ”Övergiv oss inte”, skriver han och 
insisterar att Westermarck kan räkna med en karriär i Storbritannien.89 
Efter ytterligare förhandlingar mellan finansiären White, Westermarck 
och LSE bekräftas Westermarcks utnämning till lektor i ett brev från The 
University of London den 1 juli 1904.90

Gustafssons nästa brev visar att Westermarck berättat att han kanske 
skulle dra tillbaka sin ansökan i Helsingfors. Gustafsson avråder; Wester- 
marck kan be om tjänstledighet i Finland och behålla sina kontakter i 
London. Westermarck har skrivit att han också i utlandet kan göra nytta 
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genom att bidra till Finlands rykte som kulturnation. Gustafsson under-
stryker att hans lärargärning behövs hemma: ”Och detta är af större vikt 
för vår utveckling, oberoende af dagens situationer, [...] än att bland 
andra lecturers etc. låta litet gloire falla också på oss.”91 I maj 1905 kom 
sedan Grotenfelts utnämning. Inom mindre än en vecka planerade man 
en ny professur för Westermarck. Gustafsson informerar och påpekar: 
”Vi ville skynda för att Du ej skulle binda Dig på annat håll.”92 

Under tiden hade även White fortsatt smida planer på en engelsk 
framtid för sin vän. När han fick första delen av Westermarcks The Origin 
and Development of the Moral Ideas i sin hand tackade han och såg fram 
emot en andra volym, ”by a great Professor of London”.93 Under somma-
ren pågick förhandlingarna och den 12 augusti 1906 meddelade White 
att överenskommelsen om Westermarcks femåriga professur vid LSE var 
klar.94 Besluten går i kors: också Helsingfors utnämner Westermarck till 
professor den 18 augusti. Den närmaste frågan är om Westermarck måste 
välja, eller om det kan lyckas honom att behålla båda anställningarna 
med hjälp av tjänstledigheter. I september är Westermarck i Helsingfors 
för att börja sitt arbete där. White skriver och gratulerar sin vän, men han 
hoppas att universitetet går med på att låta honom tillbringa en del av 
året i London. Annars kan det bli hett om öronen: 

If they won’t, then I think we shall have to put it before the Czar that 

Sociology is a dangerous subject. I shall tell him that moral philosophy 

is a misnomer and is used to cover sedition. Or you will have a bomb 

outrage in Helsingfors while the University Court is sitting!!!95 

Förhandlingarna om tjänstgöringsvillkoren tycktes gå trögt i Helsingfors. 
White, som befann sig i New York, fick höra om läget från Westermarck. 
Han reagerade genast med två brev och ett telegram: ”DONT CAPITU-
LATE IRRETRIEVABLY MIGHT STILL MANAGE KEEP YOU ENG-
LAND WHOLLY”. Whites ängsliga brev upprepar att Westermarck måste 
vänta med att binda sig. White ska utreda om inte en permanent heltids-
anställning kunde ordnas i England.96 White, nu tillbaka i London, åter-
kommer i december med en kartläggning av utsikterna. The University of 
London skulle sannolikt kunna betala mera i lön för arbete under två ter-
miner (av tre) än Helsingfors skulle ge för hela året. Westermarck kommer 
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kanske att få Haddon som kollega i London. Ett centrum för orientaliska 
studier planeras. Statsministern stöder tanken och det är allvar. Stora ting 
är i görningen och Westermarck vill säkert vara med.97 

I Helsingfors oroade kollegerna sig in i det sista för att Westermarck 
över huvud taget inte skulle tillträda sin professur.98 Lagerborg påstår att 
läget lugnade sig först efter ett år, då kollegerna fick nys om Westermarcks 
nya inköp, en Bechsteinflygel. Någon definitiv flyttning från våningen var 
alltså inte aktuell.99 Vårterminen 1907, efter tjänstgöring under en enda 
hösttermin, tillbringade Westermarck igen i England. Han beslöt att fort-
sätta och stanna borta från Finland hela kalenderåret. Gustafsson reage-
rade med en hastigt nedskriven not: ”Hvi gjorde du oss detta?!”100 Svågern 
Hugo Pipping avrådde honom i ett brev: han borde åtminstone nomi-
nellt vara i tjänst under sommaren och sedan anhålla om en ny ledighet. 
Han oroade sig för att ”starka krafter äro i rörelse för att draga dig ifrån 
Helsingfors”.101 

Westermarck tillträdde sin professur vid LSE samma höst. Man stan-
nade vid ett arrangemang som sedan i stort sett skulle följas fram till 
Westermarcks pensionering från London 1930. Han skulle, efter läsåret 
1907–1908, endast undervisa i London under sommarterminen, de sex 
till sju veckorna från slutet av april till den 15 juni. White återkommer 
till idén om att Westermarck skulle undervisa under två terminer årligen 
ännu i september 1910, med uträkningar utgående från lönesiffror som 
Westermarck gett honom. Samarbetet med orientalistik skulle ge tilläggs-
finansieringen.102 Westermarck verkar ha tillbakavisat ett nytt erbjudande 
hösten 1912, men White ger inte upp: “we are not failing in the attempt to 
make it worth your while to come here altogether”.103 Westermarck upp-
nådde en avundsvärd situation genom att spela London och Helsingfors 
mot varandra. Fridolf Gustafsson fick se sin vän som kollega, men kanske 
inte precis den dedicerade lärarkraft han hade hoppats på. Samman- 
taget var han borta ungefär fem av sina tolv år som ordinarie professor i 
Helsingfors.104 

•  Lagerborg – rebellen och vännen 

När Westermarcks elever blev äldre kunde även de resa anspråk på 
vetenskaplig kompetens och ge sin lärare flankstöd. Rolf Lagerborg hör 
till de första som uppnådde denna ställning. Han uppträdde som en 



·  67  ·

principfast anhängare av moderna filosofiska strömningar, ofta på ett 
medvetet provocerande sätt. Hans doktorsavhandling Moralens väsen 
skulle rikta ett dråpslag mot den normativa etiken, ”som usurperar veten-
skapens namn”.105 Disputationen ledde till polemik och slutligen hösten 
1900 till att avhandlingen blev underkänd – en sällsynt händelse vid ett 
finländskt universitet. Lagerborg disputerade nu vid Sorbonne, där han 
kom i kontakt med den berömde sociologen Émile Durkheim. 

Också Lagerborgs ansökan om docentur blev kontroversiell, men 
med Westermarcks stöd blev docenturen beviljad. Heidegren ser denna 
utnämning 1909 som det slutliga inseglet på det modernas genombrott 
i Helsingfors. Genombrottet var dock inte totalt; Lagerborg uppfatta-
des fortfarande som en akademisk outsider. Westermarck fick i varje 
fall i honom en allierad inom lärarkåren. Som filosof utgjorde Lager-
borg aldrig något hot mot Westermarck. De förenades också av intresse- 
gemenskap, då båda kunde räkna med fiender bland teologer, de mer 
traditionellt sinnade filosoferna och bland det finska partiets anhängare.106 
Lagerborgs avancemang var beroende av att Westermarck kunde hävda 
sig vid universitetet och uppträda som en myndig försvarare av sin tidi-
gare elev. Hans motgångar i början av karriären gjorde det viktigt för 
honom att söka stöd och uppmuntran hos Westermarck. 

•  Det modernas genombrott i universitetsfilosofin?

En modernistiskt inriktad ”den positiva andans filosofi” lyckades 
under tioårsperioden före första världskriget få fotfäste vid det finländ-
ska universitetet. Westermarck och hans meningsfränder lyckades argu-
mentera för en definition av filosofin på ett sätt som omfattade empiriska 
studier i socialantropologi och psykologi. Det var dock ingen totalseger. 
Nykantianismen förlorade definitivt sin ställning i Helsingfors först i 
och med Grotenfelts pensionering 1929, men då var det redan andra 
motsättningar som präglade den filosofiska diskussionen. Den positiva 
andans filosofi frigjorde sig inte från sin politiska förbindelse med det 
svenska partiet. De finska, i synnerhet gammalfinska, akademikerna höll 
fast vid en mer traditionell hållning i både akademiska frågor och kul-
turfrågor, och de orienterade sig fortsättningsvis mot Tyskland. Wester-
marcks situation förblev sårbar på två sätt. För det första var socialan-
tropologins framtid i Finland kopplad till det språkpolitiska klimatet 
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vid universitetet. Eftersom universitetet var en statlig institution utan 
specifika garantier för svenskan kunde politiska svängningar innebära 
en drastisk ändring av språkklimatet, något som också skedde på 1920- 
och 30-talen.107 Den andra svagheten hade att göra med Westermarcks 
dubbla tillvaro som lärare vid två universitet. Hans långa utlandsvistelser 
gjorde det svårt för honom att hävda sin sak i hemlandet. 

Tiden i Åbo: nätverket flyttar

•  Varför Åbo? 

”Frågan är fri, blott den är höflig, heter det”, skrev Arthur Rindell, 
Åbo Akademis blivande prokansler, till sin vän Edvard Westermarck 
inför nyåret 1918. Rindell (1852–1936) var professor i agrikulturkemi vid 
Helsingfors universitet fram till sin pensionering och överflyttning till 
Åbo 1919. Han var i likhet med Westermarck en av universitetets svensk-
språkiga och svensksinnade professorer. Rindell hade engagerat sig i arbe-
tet för att grunda den nya högskolan Åbo Akademi och var nu ordfö-
rande för dess beredningskommitté; i denna egenskap blev det han som i 
första hand skulle kontakta tänkbara lärarkrafter. Rindells fråga till Wes-
termarck gällde kallelsen till en professur i filosofi i Åbo. Man önskade 
”kalla en person, som kunde draga lärjungar till akademien” och hade 
stannat för Westermarck.108 Westermarck tackade ja och blev efter hand 
(den 9 september 1918) den nygrundade läroinrättningens första rektor.109 
Anställningsvillkoren blev ungefär som de varit i Helsingfors, vilket tillät 
hans fortsatta undervisning i London under sommarterminerna. 

Flytten till ett nygrundat lärosäte på landsorten kan framstå som ett 
förbryllande karriärval för en vetenskapsman av denna kaliber. Wester-
marck hade redan framgångsrika elever och goda kolleger i både London 
och Helsingfors. Han hade fått och avvisat inbjudningar från ansedda 
universitet i utlandet.110 Westermarcks Minnen presenterar Rindells 
rekryteringsbrev, som nådde honom i Marocko, nästan som en överrask-
ning, även om han hänvisar till att han med förtjusning hade följt med 
den nya högskolans tillkomst.111 Överraskningen ter sig mindre då man 
konstaterar att Westermarck och medlemmar av hans närmaste akade-
miska nätverk i Helsingfors redan tidigt aktiverade sig för projektet. 
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Journalisten Ernst von Wendt, en aktivist för Åbo Akademi och Wester- 
marcks tidigare elev, spårade i en tillbakablick hans engagemang i frågan 
till kontroversen kring filosofiprofessuren 1904–1905.112 Även om saken 
för Westermarck personligen fick en lycklig utgång stod det klart att de 

Westermarck i rektorskåpa, beställd i Storbritannien för inskriptionen och 
invigningen 1919. Utstyrseln gav anledning till en kommentar av sekreteraren 
vid LSE: ”We are looking forward at the School to great developments and let 
us hope ample funds though whether we shall ever be able to do our chief in  
the princely style of Äbo [sic] ‘I hae ma doots’ as we say in Scotland”  
(C. S. MacTaggart till Westermarck, 20.1.1919). Foto Nicolai Leibówitsch 12.10.1919. 
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språkpolitiska motsättningarna också i framtiden skulle vara ett problem 
i Helsingfors. Westermarck gjorde slag i saken redan under sin första 
hösttermin 1906 som nyutnämnd professor, då han föreslog att universi-
tetet i Helsingfors skulle delas upp i autonoma svenska och finska avdel-
ningar.113 Förslaget vann inte gehör hos konsistoriet, men resultatet var 
att en separat högskola började framstå som ett alternativ. Många av 
de andra svenskspråkiga professorerna förhöll sig avvisande, och Wester-
marck själv befann sig i utlandet under största delen av åren 1907–1910, 
men många av de som engagerade sig för idén tillhörde Westermarcks 
närmaste krets. Hit hör de nära vännerna Axel Wallensköld och Hugo 
Pipping samt Westermarcks akademiska mentor Fridolf Gustafsson, 
medan de yngre aktivisterna Svante Dahlström och Ernst von Wendt var 
Westermarcks elever.114 I den akademikommitté som bildades i Åbo 1908 

Vy från Åbo, från Aura å mot domkyrkan. Foto Carl Johan Schoultz (1849-1923).



·  71  ·

på von Wendts tillskyndan ingick två professorer från Helsingfors, Hugo 
Pipping och Fridolf Gustafsson.115 

Populärvetenskapliga föreläsningsserier hade arrangerats i Åbo sedan 
1903.116 När akademikommittén tog över ansvaret för föreläsningarna 
hösten 1911 stod Westermarck först i turen med en kurs kring temat ”Ur 
sedernas historia”. Han inledde sin första föreläsning med konstateran-
det att uttrycket akademiska kurser hade ”en betydelse utöver stundens”, 
både ett eko från den försvunna tiden och ett framtidshopp.117 När pla-
nerna för Åbo Akademi diskuterades samma år gav Fridolf Gustafsson 
ut en skrift där han argumenterade för en central roll för samhällsveten-
skaperna, ”en på kulturhistoria och sociologiska studier byggd högskole-
undervisning”.118 Att sociologen Westermarck blev tillfrågad när det nya 
universitetets lärartjänster slutligen skulle tillsättas var inte mer än natur-
ligt, även om det inte var självklart att han skulle anta kallelsen. 

Matti Klinge, som inkluderar en biografisk skiss över Westermarck i 
sin bok Professorer, ställer sig genuint oförstående inför att den berömde 
forskaren ”övergav” sin helsingforsiska alma mater.119 Vi antar att för-
klaringen måste beakta både push och pull som faktorer. Vad det först-
nämnda beträffar kan man, som vi redan sett, ifrågasätta Westermarcks 
vilja att binda sig vid Helsingfors.120 I Helsingfors saknade man förståelse 
för Westermarcks långa utlandsresor. Under Helsingforstiden var Wester- 
marck också långa tider borta från staden. Till slut skötte han inte sin 
professur alls. Hans orientering mot empirism och den brittiska kul-
turen förblev otypisk i det finländska provinsiella klimatet. Wester-
marck besvärades av allt att döma av det politiserade läget i Helsing-
fors.121 Rindell önskade nu erbjuda honom ”en af fennomanerna ostörd 
tillvaro” – ”Måhända kunde det tilltala dig att vara fri från finskan och 
dess anhang”.122 Här slapp Westermarck både nykantianismen, språkstri-
derna, tyskeriet och – som han trodde – teologerna.

Vad var då det positiva som en ny högskola kunde tänkas erbjuda? 
Klinge ironiserar över ”den pompösa invigningen av den nya akade-
mien” där Westermarck ledde ceremonierna i oktober 1919.123 Men den 
för Klinge allt överskuggande frågan – huruvida Åbo Akademi utgjorde 
en legitim fortsättning på traditionen från den gamla akademin från 1640 
– var knappast en sak av den typ som bekymrade Westermarck. I memo-
arerna skriver Westermarck om sin entusiasm för ”nydanarverksamheten 
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vid en högskola för det svenska Finland”.124 ”Nydanarverksamhet” kan 
vara nyckelordet. 

Det nya lärosätets profil var ännu under debatt när Åbo Akademi slog 
upp sina dörrar 1918, men det stod redan klart att en statsvetenskaplig 
fakultet skulle ingå som den första i sitt slag i Norden. I det förberedande 
skedet hade både Gustafsson och Rindell uttalat sig för en nyckelroll 
för samhällsvetenskaperna med bland annat journalistutbildning, vilket 
tedde sig naturligt med tanke på den tilltänkta högskolans samhällsbyg-
gande uppgift.125 Rindell ställde efter att Westermarck accepterat kallelsen 
också i utsikt att ett särskilt forskningsinstitut med internationell forskar-
rekrytering kunde inrättas med Westermarck som chef.126 Forskningsin-
stitutet blev aldrig av, men Westermarcks beslut att flytta och även att ta 
över rektoratet kan förklaras med att han såg en chans att bygga upp en 
institution från grunden i en vänlig omgivning. Åbo saknade den barlast 
av färdigt utbyggda traditioner, personrelationer samt teoretiskt och poli-
tiskt bagage som annars styrde valen av inriktning och anställning. 

•  Westermarck i Åbo – aktör eller honorär prydnad? 

Åsikterna om Westermarcks faktiska handlingsutrymme i Åbo har gått 
isär. Man har ibland menat att hans ställning som rektor närmast var av 
ceremoniell karaktär.127 Denna tolkning kanske beror på ensidig fokuse-
ring på Westermarcks förlust av rektoratet efter den första treårsperioden 
(1918–1921).128 Vi får en mer nyanserad bild om vi ser på hans informella 
inflytande. Den förtroliga relationen med Rindell bestod under bådas 
yrkesverksamma år. Historikern Svante Dahlström, som hade studerat 
filosofi för Westermarck till laudaturnivån, blev Åbo Akademis sekrete-
rare och alltså den centrala administrativa tjänstemannen. Man var också 
tidigt överens om att Lagerborg skulle sköta filosofiundervisningen under 
Westermarcks tjänstledighet.129 Vi kan tolka situationen så att ett redan 
existerande vetenskapligt nätverk delvis flyttade till Åbo för att ytterligare 
konsolideras och byggas ut. Westermarck bedrev talangjakt av hyfsade 
mått; han hade möjlighet att ordna lärarpositioner för forskare som han 
uppskattade, inklusive elever och till och med släktingar. Kombinationen 
av Westermarcks vetenskapliga pondus och förtroendet hos donatorerna 
säkrade dessa resultat. I sina Minnen beskrev Westermarck ”härliga Åbo” 
och skrev bland annat: 
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Det torde höra till sällsyntheterna att en person i min ålder från sin 

födelse- och hemstad överflyttar till en annan ort så förträffligt trivs i 

sin nya miljö. En orsak härtill har också varit att en av Akademiens gyn-

narinnor berett mig tillfälle att bygga bo i en lantlig omgivning i den 

vackra Observatorieparken. Och en annan omständighet som sannolikt 

verkat i samma riktning är den, att jag genom att tillbringa över tjugu år 

i främmande länder icke blivit alltför rotfast på någon ort.130

Rolf Lagerborg. Foto Atelier Apollo,  

troligen 1904.

Svante Dahlström, humanist och Åbo 
Akademis sekreterare, blev en central 
aktör i Westermarcks nätverk i Åbo. 
Foto Carl Johan Schoultz. 

Något annorlunda förhöll sig det när Alma Söderhjelm vintern 1927 
mottog sin professur i allmän historia. Till skillnad från Westermarck 
beskriver hon den första tiden i Åbo som en chock. Ur hennes perspek-
tiv från Paris och Stockholm framstod Åbo som en småstad och ”vatten 
vars tillflöde sinat”.131 Hon vantrivdes, och Åbo Akademi själv uppvi-
sade ett mindre välkomnande ansikte. På längre sikt trivdes hon med 
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seminariearbetet och sina elever. För Westermarck blev det snarare de 
internationella vetenskapliga kontakterna som betydde mest.

Tiden i Åbo innebar likväl många utmaningar för Westermarck. Brev-
växlingen med de närmaste kollegerna vittnar om missnöje. Lagerborg 
kritiserade akademin för hemlighetsmakeri och småsinne.132 Han talar 
om en ”varaktig missämjans anda inom själva Akademien”.133 I ett brev 
till vännen Svante Dahlström gör Westermarck en jämförelse mellan 
London och Åbo Akademi, där han menar att staden är trevlig men att 
akademin bör vädras ordentligt – säkert inte enbart en anspelning på 
hans kroniska astma. 

Vet du jag känner det nu som om jag kommit ut ur ett kvavt rum, där 

jag varit instängd. Vilken skillnad på atmosfärerna! Åbo tycker jag om, 

men luften på akademien bekommer mig illa. Vädra där riktigt under 

sommaren, ty det behövs.134 

Bostadshuset ”Hjorten”, byggt efter ritningar av Frithiof Strandell 1904 och 1907. 
Här fick Westermarck bygga bo i ”lantlig omgivning”. På bilden syns Wester-
marcks portingång. Foto Frithiof Strandell ca 1910.
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•  Westermarcks universitetsmodell 
Westermarck drog upp riktlinjerna för sin akademiska vision vid ter-

minsstarten den 15 januari 1919 och på nytt vid invigningsfesten den 11 
oktober.135 Akademin skulle enligt Westermarcks program vara ett utpräg-
lat forskningsuniversitet. Betoningen skulle ligga på ”den rena vetenskap-
ligheten” snarare än på yrkesrelevans.136 Man skulle inte genast vänta sig 
ekonomiska framgångar, inte heller någon stor tillströmning av studenter. 
Westermarck rentav antydde att bristen på studerande från forskningssyn-
punkt skulle bli en fördel.137 Forskarna skulle publicera för en internatio-
nell publik. En publikationsserie, Acta academiæ aboensis, lanserades. Den 
första volymen innehöll Westermarcks uppsats ’The Belief in Spirits in 
Morocco’ samt fyra andra etnologiska artiklar av Westermarcks tidigare 
elever Rafael Karsten (med två uppsatser), Gunnar Landtman och K. Rob. 
V. Wikman.138 I invigningstalet tog den nya rektorn upp frågan om ett 
universitets uppgifter. Dess primära uppgift var enligt Westermarck att 
”uppfostra sina elever i metodiskt, vetenskapligt tänkande”, då ”en skolad 
tankekraft” inte enbart var av nöden för forskare utan också för vanliga 
medborgare oberoende av yrke. En lättigenkännlig hänvisning till det nyss 
avslutade inbördeskriget antydde riskerna med att uppdraget försummas.139 

Det är inte långsökt att se paralleller med den andra nydanade hög-
skolan i Westermarcks liv: London School of Economics and Political 
Science, som utmärkte sig som ett säte för modern samhällsvetenskaplig 
forskning och utbildning. På det ideella planet kan vi känna igen beto-
ningen på sekularism, rationalitet och frigörelse samt skapandet av en 
politiskt upplyst elit. I fråga om satsningen på samhällsvetenskap kunde 
Handelshögskolan i Stockholm också stå som modell.140 Var det ett slags 
LSE som skulle återskapas i Åbo? Det som talar emot jämförelsen är att 
LSE var en samhällsvetenskaplig högskola, medan man i Åbo hade stan-
nat för en mer traditionell lösning med inledningsvis tre fakulteter: den 
humanistiska, den matematisk-naturvetenskapliga och den statsveten-
skapliga. Det antogs även att Åbo med tiden skulle ta över fler uppgifter 
från det alltmer förfinskade Helsingfors.

•  Ett misstroendevotum

Några medlemmar av Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten mot- 
satte sig Westermarcks tankegångar om akademins framtid. De misstänkte 
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honom för fördomar mot naturvetenskap och i övrigt för verklighets-
främmande ambitioner: 

Konsthistoria, ärftlighetsforskning och andra fina ting, som även förut-

satte en kostsam apparatur kring professuren, favoriserades mer än enkla 

och hedervärda vetenskaper, vilka leda adepterna till nyttig verksamhet 

och dagligt bröd. Första rektorn ställde sig ganska avvisande mot de 

experimentella naturvetenskaperna, vilkas metoder och mål han ofta 

med dialektisk skärpa samtalsvis förkastade som något orent och grum-

ligt i problemställning. Han satte aldrig sin fot i kemiska laboratorier 

och lyssnade endast förstrött till professor Wahls yrkanden på en tjänlig 

apparatur. Förhållandet mellan rektor och styrelse var gott, men kanske 

icke riktigt av den rätta sorten. […] Donatorerna måste hållas under-

kunniga om svårigheterna och nya donatorer uppsökas. Men sådant låg 

inte för Westermarcks natur. Han var alltför solig och urban för att med 

olustiga samtalsämnen störa kommerserådens eftermiddagsro.141 

Denna beskrivning, som publicerades 1935, togs illa upp av Wester- 
marck.142 Oberoende av sanningshalten ger den en inblick i hur mot- 
ståndarna tänkte om hans vision – åtminstone som de gärna efteråt ville 
minnas det. Den alternativa visionen kom att personifieras i Severin 
Johansson (1879–1929), professor i matematik och Åbo Akademis pro-
rektor. Enligt Johansson borde man tänka på studiernas yrkesrelevans. 
Naturvetenskaperna skulle bilda kärnan.143 I fråga om humaniora skulle 
man helst utvidga undervisningen i de mer matnyttiga språkämnena. I 
ett brev till Westermarck uttryckte Rindell sin fasa inför tanken på att få 
se ”en oändlig rad av språk-professurer klappa på dörren”.144 

Johansson hade i varje fall identifierat ett problem som Westermarcks 
krets tycks ha varit blind för. Befolkningsunderlaget för Westermarcks 
universitetsvision var ytterligt smalt. Ett problem var att Åbo Akademi 
som idé aldrig fick den genomslagskraft i Helsingfors som man hade 
hoppats på. Akademin uppfattades som ett Åbointresse, inte som ett 
samlande finlandssvenskt intresse.145 Var ta finansieringen och studen-
terna? En möjlig utväg var att rekrytera ur de outnyttjade studentreser-
verna i svenskbygderna, första generationens studenter. Men då behövdes 
utbildningslinjer som skulle leda till säkra yrken. 
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Konstellationen var något labil från Westermarcks synpunkt. I konsist-
oriet fann han sig som humanist ofta i minoritet.146 Westermarck skulle 
kanske ändå ha fått igenom sina visioner om det inte varit för de långa 
tjänstledigheterna, som inföll just under rektorsperioden. Genast efter 
sitt första år som rektor togs han i anspråk av diplomatiska uppdrag. 
Han skulle, som representant för Finlands Svenska folkting, delta i för-
handlingarna om Ålandsfrågan i Nationernas Förbund. Uppdraget förde 
honom till London, Paris och Genève. Förhandlingarna drog ut på tiden 
och Westermarck fick gång på gång anhålla om förlängd tjänstledighet. 
Han var borta hela läsåret 1920–1921.147 Under tiden förestods rektorska-
pet av Johansson. Westermarcks frånvaro inbjöd till kritik och gav oppo-
sitionen spelrum. Johansson uppfattade att han tvingades bära den admi-
nistrativa bördan utan motsvarande formell auktoritet.148 Å andra sidan 
stod det honom fritt att påverka konsistoriet i frånvaro av ordinarie rektor. 
Rindell var oroad och uppmanade Westermarck att komma hem.149 

Situationen blev kritisk våren 1921. Lagerborg skrev till sin vän den 29 
mars: ”[J]ag misstänker högtflygande planer, alltför förmätna och allt-
för för Akademiens anseende fördärvliga, hos vissa av det matematiska 
skrået.”150 Den 16 april skred konsistoriet till rektorsval, vilket Lagerborg 
beskrev som en palatsrevolution.151 Matematikern Johansson valdes till 
rektor. Också posten som första prorektor besattes med en naturvetare, 
K. F. Lindman. Kuppen var möjlig eftersom konsistoriet hade dröjt med 
utnämningar av humanistiska och statsvetenskapliga medlemmar, enligt 
förmodan avsiktligt för att den naturvetenskapliga övervikten skulle 
hålla fram till omröstningen.152 Utfallet innebar ett personligt miss- 
troendevotum för Westermarck, men det var också fråga om en dragkamp 
 mellan humanister och naturvetare samt mellan grundforskning och 
tillämpad vetenskap.153 

Rindell skrev till Westermarck och berättade om valutgången, synbart 
oroad över Westermarcks reaktion. Svaret var trösterikt. Westermarck 
hade inga planer på att avgå, tvärtom såg han fram emot att mer effek-
tivt kunna hävda de humanistiska intressena i konsistoriet.154 På Rindells 
uppmaning skrev han sedan ett lugnande brev till stordonatorn Ernst 
Dahlström.155 Westermarck såg ut att skaka av sig sin förlust utan större 
problem. Lättnaden till trots var utgången dock en prestigeförlust, och 
Westermarck utvecklade en motvilja mot dessa sina konkurrenter. Hans 
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känslor kan utläsas ur ett brev som han hösten 1921, åter i sin tjänst, sände 
till Lagerborg: 

Du vill kanske höra nyheter härifrån beträffande Dina fd. kollegor. 

Johansson har blivit åderlåten – 400 gram blod för att lätta hans höga 

blodtryck. Lindman pöser av fetma och prorektors värdighet. […] Wahl 

har fått sig en ståtlig fru, och vore jag tjugo år yngre skulle jag göra min 

kur för henne bara för att förarga honom. […] Homén ängslas över före-

draget som han skall hålla vid studentkårens årsfest, och Rolf Pipping 

har föreslagit att han skall hålla om uppkomlingstyper i litteraturen.156 

Det går att utläsa bitterhet som kanske speciellt riktar sig mot Walter Wahl. 
Anmärkningsvärt nog betonar Westermarck sin förmåga att charma kvin-
nor. Det avslutande skämtet om uppkomlingstyper kan läsas som en släng 
mot arbetarsonen Severin Johansson.157 Johansson kunde aldrig riktigt 
slappna av i Åbopatriciernas klassmedvetna sällskap,158 medan Wester- 
marck än en gång var som fisken i vattnet med donatorerna. Maktkam-
pen hade blivit rätt personfixerad. Samtida memoarer presenterar Johans-
son som en stark personlighet som kunde inspirera till både obetingad 
lojalitet och fientlighet.159 Det är å andra sidan tydligt att Westermarck 
hade utlöst en hel del ressentiment bland motståndarna. Wahl skrev i ett 
brev till Johansson på våren efter rektorsvalet om stämningarna i Helsing-
fors: ”En vanlig refräng var ’Ni skulle nu hava lagat något slags hedersrek-
torat åt W.’” Han hade förklarat att valresultatet hade framkallats av Wes-
termarcks ”sätt att sköta rektoratet mera som en honorär post”.160 Wahl 
rättfärdigade sig med en parallell till den nygrundade polska republiken: 

Vi gjorde på samma sätt som polackerna. När de ville göra den nya 

republiken känd, valde de till president en världsberömd pianist [Pade-

rewski], men när det gällde arbete för republikens konsolidering, då 

måste de vända sig till en general [Piłsudski].161 

•  Andra sidan av det krympande myntet

Man kan förstå att Lagerborg såg valresultatet som ett svek av stora 
mått. Å andra sidan kan man tycka att Westermarck inte förstod vilka 
krav som ställdes på rektor i det kritiska läge som akademin befann sig i. 
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Johanssons anhängare hänvisade till behovet av mer bestämt och effek-
tivt ledarskap. Efterkrigstiden innebar lågkonjunktur för Finland såväl 
som för många andra europeiska länder, och även om Finland bespara-
des den tyska och österrikiska galopperande inflationen hade det done-
rade kapitalet allvarligt minskat i värde. Med Alma Söderhjelms ord: ”en 
morgon vaknade vi alla och hade kvar bara en tiondel av vad vi ägt kvällen 
förut. Akademien vaknade och hade tio millioner i stället för hundra.”162 
Johanssons maniska jakt på donationer under sin rektorsperiod kanske 
reflekterade en välgrundad panik då akademins framtid plötsligt verkade 
stå på spel.163 Söderhjelm uppfattade i alla fall honom som framfusig: 

Konsistoriemöte under Johanssons ledning. Tre icke-naturvetenskapliga 
medlemmar upptogs snart efter att Johansson säkrat sitt inval som rektor.  
Från vänster Helge Backlund (geologi), Walter Wahl (kemi), Per-Olof von Törne 
(nordisk historia), Karl F. Lindman (fysik), Edvard Westermarck, Severin 
Johansson, Gabriel Nikander (nordisk etnologi och kulturhistoria), Johannes 
Sundwall (antikens historia), Alexander W. Gadolin (privaträtt med allmän 
rättslära), Erik Hägglund (skogsprodukternas kemi), Svante Dahlström 
(sekreterare, vid hörnbordet). Ett porträtt av kansler Rabbe Axel Wrede längst  
till höger. Foto Gustaf Welin.
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Om Johansson har förtjänsten att ha skaffat mesta pengarna till Åbo 

Akademi, så bär han också ansvaret för att det talades för mycket och 

skröts över pengar. Man fick den uppfattningen att det viktigaste var 

pengar. En herre jag känner påstod sig vara så förföljd av professor 

Johansson, att han ej kunde smyga sig in på det minsta och privataste 

rummet i Hotell Börs utan att professor Johansson ställde sig i dörren 

och proklamerade att det kostade 5,000 mark.164 

Inställningen till teologins roll blev en viktig vattendelare mellan de kon-
kurrerande akademiska visionerna.165 Johansson förespråkade en teologisk 
fakultet redan i sitt första inskriptionstal som rektor hösten 1921. Johans-
sons engagemang i saken visar hans förståelse för religion, vilken han såg 
som en del av det folkliga kulturarvet, men teologin var framför allt ett 
sätt att nå studenter och stödtrupper ute i bygderna.166 Westermarck- 
partiet var inte berett att se saken ur det perspektivet. På hösten 1923 
inleddes läsåret med gudstjänst i Åbo domkyrka, vilket Westermarck såg 
som början på ett ”religionskrig”.167 Nationalekonomen Arthur Mont-
gomery rapporterade att denne reagerade med ”en paroxysm av raseri, 
som var pinsam att skåda” men som bara tycktes stärka ”den annars föga 
kristlige Johanssons religionsvänlighet”.168 ”Jag kunde ej annat än ogilla 
båda parter”, skrev Montgomery. Men det skulle bli värre. Tack vare 
en donation 1924 av konsulinnan Anna von Rettig blev den teologiska 
fakulteten verklighet. Westermarck hade tidigare hotat med avgång om 
en teologisk fakultet skulle inrättas.169 Systersonen Rolf Pippings brev 
visar vilka stämningar som rådde: 

Nu stå vi där! och inga protester förstås. – På sätt och vis är det bra, 

att du inte är hemma nu. Ty nu har du ingen ansvarighet för mottag-

andet och ingen anledning att såsom en demonstration avgå. Jag tycker 

tvärtom att det är av största vikt att du kvarstår så länge som möjligt för 

att i kons[istorium] och i dina föreläsningar motverka teologin.170 

Med andra ord: akademin har fått en stordonation och Pipping ser det 
som naturligt att en professor skulle avgå i protest, alternativt använda 
sin ställning för att sabotera donationens syfte. Någon egentlig samman-
stötning blev det slutligen inte med teologerna, som till betydande del 
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kom från Sverige och företrädde en liberal religionssyn. De hade inget 
horn i sidan till Westermarck. 

•  Konflikten fortsätter 

De ekonomiska svårigheterna drabbade Åbo Akademi precis när aka-
demin genom försämrade personrelationer var i begrepp att skjuta sig 
själv i foten. Akademin gjorde ett försök att svälta sig ur krisen genom 
selektiva lönesänkningar. Budgeten för läsåret 1923–1924 innebar att 
lönerna kraftigt skars ner för några tjänstemän, men inte för professo-
rerna. Beslutet utlöste från och med sommaren 1923 en upprivande kon-
flikt mellan universitetsledningen och de yngre lärarna och tjänstemän-
nen. Lars Westerlund har behandlat affären utförligt i sin lilla historik.171

Den påföljande ”lönefejden” fick karaktären av en förnyad kraftmät-
ning mellan Johanssons och Westermarcks partier, trots att frågan från 
början rent sakligt inte hade med den tidigare konflikten att göra. Det 
tycks över huvud taget ha varit vanligt att konstruera problemfrågor 
inom akademin via motsättningen Johansson – Westermarck.172 Efter-
som lönesänkningen dessutom slog allra hårdast ut mot Svante Dahl-
ström framstod den som ett försök att komma åt honom i egenskap av 
Westermarcks vän och oppositionsman.173 Dahlströms ängsliga brev till 
Westermarck visar att han fortfarande satte sitt hopp till ett eventuellt 
rektorsbyte: ”Skall något ännu kunna räddas borde Johansson förmås 
avgå från det resultat han med tusen låga medel tillvällt sig”.174 

De drabbade tjänstemännen och lärarna grundade hösten 1923 fack-
föreningen Åbo Akademis Lärare- och tjänstemannaförening. Bland 
medlemmarna räknades Svante Dahlström och bröderna Rolf och Nils 
Pipping. Rolf Pipping blev ordförande. Efter protester och en kritisk tid-
ningsdebatt gjordes följande år (för budgeten 1924–1925) en partiell kor-
rigering av lönebeslutet, men en lektor (Bruno Saxén) avskedades nu i 
syfte att göra inbesparningar. 

Den lätt igenkända signaturen R. P. (Rolf Pipping) publicerade den 1 
augusti 1924 en polemisk artikel om beslutet i Nya Argus med rubriken 
”Åbo Akademi i en återvändsgränd”.175 Skribenten ifrågasatte beslutens 
juridiska hållbarhet. Dessutom varnade han för en moralisk och ekono-
misk ond cirkel. Akademin behövde pengar men lockade inte donatorer 
då dess beteende undergrävt allmänhetens förtroende.176 Det moraliska 
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förtroendet måste återställas. Det är lätt att här se en önskan om person-
byte i ledningen. Pippings artikel uppfattades som ett led i en systematisk 
förtalskampanj.177 Johansson blev så uppskärrad att han måste tas in på 
Tranbackens vårdhem för nervsjuka.178 

Johanssons livslust stegrades dock säkert av det fortsatta händelseför-
loppet. Den 12 september 1924 publicerade Åbo Underrättelser ett kort 
inlägg undertecknat av femton medlemmar av lärar- och tjänsteman-
naföreningen. Bara Svante Dahlström och bröderna Pipping lyste med 
sin frånvaro. De femton uttalade lakoniskt sitt ”förtroende till Akade-
miens nuvarande ledning” och sin ”förhoppning, att den skall lyckas 
övervinna de ekonomiska svårigheter, som för närvarande hota Akade-
miens existens”.179 Det ansågs allmänt att skrivelsen kommit till under 
påtryckningar av rektor eller att han till och med själv hade skrivit kon-
ceptet.180 Pipping tog konsekvenserna och avgick som ordförande för 
föreningen. I oktober 1924 beskrev Montgomery läget som för tillfället 
lugnt, fastän antagonismen mellan Johansson och Westermarck var olöst 
och ett krigstillstånd mer eller mindre rådde mellan Johansson och Rolf 
Pipping.181 Efter detta tycks det inte ha gjorts några allvarliga försök att 
återvälja Westermarck som rektor. Johansson fortsatte som energisk och 
omstridd akademisk ledare fram till sin död 1929, bara 50 år gammal. 

•  Ett försök till försoning

Det saknades inte försök att åtminstone utåt signalera försoning. I 
januari 1927 talade Johansson med Lagerborg på tumanhand i samband 
med dennes föredrag och påföljande sits på Svenska Klubben. Han sade 
sig ha varit oskyldig till palatsrevolutionen 1921, medan de egentliga kon-
spiratörerna skulle ha varit Wahl och Lindman.182 Lagerborg skrev vidare 
till Westermarck om samtalet, vilket vi kan anta att också var meningen. 
Vid ungefär denna tidpunkt föreslogs Westermarck bli promotor vid 
akademins första magisterspromotion. Förslaget kan ses som en välvillig 
gest av rektorn som annars skulle ha varit den uppenbara kandidaten för 
den symboliska rollen. Westermarck avböjde och tyckte att ceremonin 
var meningslös.183 Professor von Törne försökte ännu få Westermarck att 
ändra sig. Han fruktade att man annars inte skulle få ihop ett överty-
gande antal promovendi: 
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Den anhållan vi rikta till Dig framstår som en yttersta ansträngning att 

rädda promotionen och få den till något anständigt. Kommer Du ej till 

den, ha vi ohjälpligt Johansson som promotor: Tolkningarna gå allmänt 

och välvilligt i sådan riktning bland de snälla kollegerna!184 

Westermarck hade entusiastiskt ställt upp vid Åbo Akademis högtidliga 
invigning, men uppdraget som promotor skulle ha haft drag av sym-
bolisk försoning med Johansson. Kanske Westermarck inte var beredd 
att sträcka sig så långt. Johansson blev själv promotor den 24 september 
1927.185 

•  Westermarcks ”etnologisk-sociologiska ämneskomplex” byggs ut

Rindells dröm om ett forskningsinstitut under Westermarcks ledning 
blev aldrig verklighet, men de två kollegerna gjorde seriösa ansatser för 
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De gamla donatorernas led glesnar. Några av kontrahenterna samlade vid 
Magnus Dahlströms begravning i mars 1924. Akademistaten, från vänster pro-
kansler Arthur Rindell, rektor Severin Johansson, professorerna Karl F. Lindman, 
Johannes Sundwall, Helge Backlund, Erik Hägglund, A. W. Gadolin och  
Walter Qvist. 
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att bygga ut en samhälls- och kulturvetenskaplig helhet inom akademin. 
Westermarck ville i synnerhet skapa en grupp antropologiskt orienterade 
ämnen kring sin egen filosofiprofessur; således hänvisar Humanistiska 
fakulteten i maj 1920 till ”det etnologisk-sociologiska ämneskomplex, som 
enligt fakultetens förhoppning inom en nära framtid kommer att vara 
fylligt representerat vid Akademin”.186 Westermarck hade på grund av sin 
position som både rektor och vetenskaplig auktoritet, med goda relationer 
till såväl prokansler som donatorerna, en viss frihet att utforma en miljö 
kring människor som han ansåg skulle bli en tillgång. När hans elever i 
Helsingfors blev äldre lyckades han hjälpa några av dem till lärarpositioner 
i Åbo och några andra fram till doktorsexamen. Professurerna besattes i 
början huvudsakligen genom kallelse. Akademin skulle antingen kontakta 
redan etablerade forskare eller locka till sig yngre förmågor som kunde 
utnämnas till professorer när de väl hunnit bli kompetenta för tjänsterna. 

Westermarcks viktigaste fynd från hans egen synpunkt var utan tvivel 
Lagerborg, vars vetenskapliga karriär mer eller mindre räddades tack vare 
att han fick chansen att vikariera för sin tidigare lärare under tjänstledig-
heterna. Senare kallades han till en extraordinarie professur 1929 och till 
den ordinarie professuren 1933 efter Westermarcks avgång. Lagerborgs 
ställning i språkfrågan och hans fräna uttalanden om extremhögern hade 
stängt hans karriärväg i Helsingfors.187 

Etnologen K.Rob.V. Wikman var en annan Westermarckian som 
knöts till akademin. Svenska litteratursällskapets folkloristiska samlingar 
flyttades från Helsingfors till Åbo 1927; Westermarcks inflytande kan här 
ha varit avgörande.188 Wikman, som var föreståndare för arkivet, flyt-
tade till Åbo och disputerade här med Westermarcks elev Gunnar Landt-
man som opponent 1937. År 1942 grundades en extraordinarie professur 
i sociologi för honom. Folkloristen Uno Harva, sedan 1926 professor i 
sociologi vid Åbo universitet (Turun yliopisto), hade också doktorerat 
för Westermarck. Harva, Wikman och Gabriel Nikander upprätthöll ett 
nära samarbete vid en tidpunkt då vetenskapliga kontakter mellan Åbo 
Akademi och Åbo universitet i övrigt var sporadiska.189 

Etnologen och kulturhistorikern Gabriel Nikander hörde till Wester- 
marcks kontakter i Helsingfors. Tack vare den så kallade Kiseleffska 
donationen kunde han anställas i Åbo. Nikander förestod professuren 
i nordisk etnologi och kulturhistoria från och med hösten 1920 och fick 
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utnämning till ordinarie professor hösten 1921. Westermarck hade kon-
taktat Nikander redan innan donationen offentliggjordes, och han hade 
påverkat dess utformning så att just denne kunde väljas.190 

Huldéns biografi över Johansson nämner, som vi sett, konsthistoria 
bland de dåligt motiverade men resurskrävande ämnen som Westermarck 
ansågs favorisera. Konsthistoria framstod emellertid som en naturlig fort-
sättning på de antropologiska ämnena. Vi behandlar denna fråga huvud-
sakligen utgående från Lars Berggrens historiska presentation.191 Frågan 
blev aktuell hösten 1919 då en donation för en professur i konsthistoria 
utlovats. Ett telegram från den rikssvenske arkeologen Axel Boëthius i 
slutet av 1919 erbjöd oanade möjligheter. Boëthius hade av allt att döma 
blivit kontaktad av ärkebiskop Nathan Söderblom, som Westermarck 
redan kände. Frågan gällde den österrikiska konsthistorikern Josef Strzy- 
gowski (1862–1941). Den energiske Strzygowski basade över I. Kunsthis-
torisches Institut, ett tvärvetenskapligt orienterat institut i konsthistoria 
som han skapat i Wien. Efter Österrikes ekonomiska kollaps såg han sig 
om efter en ny placeringsort för både inrättningen och sig själv. Söder-
blom beskrev i ett brev Strzygowski som ”ett geni” och rekommenderade 
honom varmt.192 Planerna att förlägga institutet i Sverige hade inte gett 
resultat trots Söderbloms ansträngningar. Nu kontaktades rektor Wes-
termarck, som i slutet av januari tog upp frågan i konsistorium. Tanken 
på att i ett slag skapa en internationell forskningsmiljö i Åbo tilltalade 
såväl Westermarck som konsistoriet, som förde ärendet vidare genom att 
hos stadsarkitekten inbegära en plan för att inreda en del av Åbo slott 
för institutets behov. Det blev emellertid stopp hos den finansierande 
instansen, Stiftelsens för Åbo Akademi delegation. Förslaget samman-
föll tidsmässigt med försämringen av det ekonomiska läget.193 Berggren 
förmodar i varje fall att frågan inte enbart var ekonomisk: ”De drivande 
krafterna bakom projektet var i första hand rektor Westermarck och i 
andra [hand] stordonatorn Magnus Dahlström. Dahlströms krafter var 
emellertid i avtagande och under åren 1920–1921 var Westermarck, de 
humanistisk-sociologiska intressenas förkämpe, till största delen från-
varande”.194 Det var vid denna tidpunkt Johanssons falang allt tydligare 
stärkte sin ställning. Strzygowskis personliga uppfattning var att Wester-
marcks frånvaro var orsaken till att planerna gick om intet.195 Man stan-
nade vid en kompromiss, så att Strzygowski årligen tillförordnades att 
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handha det konsthistoriska seminariet. Han hoppades åtminstone till en 
början gradvis kunna bygga upp sitt institut i Åbo. Även detta arrange-
mang avslutades dessvärre genom beslut av konsistorium våren 1925, åter-
igen under Westermarcks frånvaro. 

Även om Westermarcks eget ämne räknades till humaniora var den 
statsvetenskapliga fakulteten av naturliga skäl intressant för honom. 
Organiserandet gick emellertid trögt. Fakulteten hade i princip grundats, 
men ingen av de tre första professurerna fick någon ordinarie innehavare 
förrän i slutet av 1921.196 En professur i nationalekonomi hörde till de 
första prioriteterna, men det visade sig svårt att hitta någon lämplig kan-
didat. Tillsättningsprocessen beskrivs i detalj i en hittills opublicerad essä 
av Ralf Hultberg.197 Rindell kontaktade Eli F. Heckscher, professor vid 
Handelshögskolan i Stockholm, för att få tips – detta skedde så tidigt som 
i december 1917.198 Heckscher konstaterade att nationalekonomer var en 
bristvara och att de med docentkompetens omedelbart togs i anspråk 
för professurer som blev lediga i Sverige. Rindell förhandlade bland 
annat med dansken Knud Asbjørn Wieth-Knudsen, senare professor i 

Konsthistoriker Josef Strzygowski, en oväntad forskartalang i Åbo. Foto taget i  
arbetsrummet, i Åbo Akademis huvudbyggnad vid Domkyrkotorget 3, troligen 1922. 
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Trondheim.199 Enligt Westermarcks rapport från konsistoriet ansåg man 
dock honom politiskt olämplig; ”[d]essa motiv äro naturligtvis av sekret 
beskaffenhet”.200 Avslaget motiverades för Wieth-Knudsen med att man 
önskade en professor som kunde föreläsa på svenska.201 

Saken tog en ny vändning efter Åbo Akademis invigning, där Heck-
scher hade deltagit som representant för sin högskola. Hans tackbrev 
till Westermarck den 29 oktober 1919 visar att de diskuterat professu-
ren.202 Heckscher hade i avvaktan på frågans lösning lovat hålla en före-
läsningsserie i Åbo om nationalekonomins grunder. Heckscher berättade 
nu i sitt brev att han efter hemkomsten talat med Arthur Montgomery 
(1889–1976), som hade visat intresse för tjänsten i Åbo. Westermarck och 
Heckscher dryftade Montgomerys lämplighet i brev.203 Montgomery, 
som inte ännu doktorerat, fick i mars 1920 Westermarcks erbjudande 
att få sköta undervisningen i nationalekonomi, först som docent och 
senare, när kompetensen ökat och bestyrkts, som professor.204 Hultberg 
konstaterar att den svåra frågan vem som skulle undervisa nationaleko-
nomi i Åbo slutligen kunde lösas tack vare det förtroendefulla samarbe-
tet mellan Heckscher och Westermarck.205 Montgomery besökte Wester-
marcks seminarium vid LSE under en resa 1925 och tecknade sig då som 
hans ”tillgivne lärjunge”.206 

Rolf Pipping var en annan yngre kraft som fick tacka Westermarck 
för sitt avancemang. Han fick i uppdrag att förestå ämnet svenska, men 
Westermarck gjorde ingenting för att hitta en permanent innehavare av 
professuren. Det fanns en tänkbar kompetent sökande, Bruno Sjöros. 
Huldéns tolkning är att man väntade med tanke på att Pipping skulle 
hinna få professorskompetens.207 Tjänsten lediganslogs slutligen år 1923 
på Johanssons initiativ (mot Westermarcks och fakultetens önskan) och 
Sjöros valdes. Pipping fortsatte sin verksamhet vid akademin som docent 
och ledare av oppositionen mot Johansson. Sjöros dog emellertid 1927 
och Rolf Pipping kunde nu väljas till efterträdare.

Westermarcks och Rindells planer på ett internationellt forskningscen-
trum i Åbo krympte till en bråkdel av det som var påtänkt, ett kombine-
rat resultat av den försämrade ekonomin och konflikten med Johansson. 
Den statsvetenskapliga fakulteten, vid sitt grundande ett föremål för stora 
förhoppningar, förblev minimal. Men även i detta blygsamma format var 
akademins ”etnologisk-sociologiska ämneskomplex” en sammanhållen 
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miljö med fokus på humanvetenskaplig grundforskning. De intellektu-
ella kontakterna mellan ämnena stärktes tack vare gemensamma semi-
narier, så kallade superseminarier, som enligt modell från LSE samlade 
kolleger från de olika ämnena och även intresserade utanför akademin.208 

En krets för ömsesidigt erkännande:  
det socialantropologiska fältet

•  Westermarckskolan

En antropologisk skola av Westermarcks elever började utformas under 
nittonhundratalets första år. Detta internationella nätverk bildade en rätt 
sammanhållen grupp. De inbördes kontakterna kommer fram i den täta 
brevväxlingen, men också i att medlemmarna recenserade varandras arbe-
ten, ibland ömsesidigt, och att mentorer hjälpte sina elever publicera. 
Kontakterna odlades även på det personliga planet. Denna växelverkan 
hade två sidor: dels ömsesidig hjälp och ömsesidigt intresse, dels frustra-
tioner och konflikter. Båda är typiska drag hos vetenskapliga nätverk, följ-
der av den tävlan som är ett grundelement i all akademisk verksamhet. 

De flesta av Westermarcks finländska elever hade studerat för honom i 
Helsingfors. Till de äldsta hörde konsthistorikern Yrjö Hirn (1870–1952) 
och filosofen Lagerborg (1874–1959). Av eleverna utförde Rafael Karsten 
(1879–1956), Gunnar Landtman (1878–1940) och Hilma Granqvist (1890– 
1972) fältforskning i främmande samhällen (Sydamerika, Nya Guinea 
respektive Palestina) enligt den modell som hade skapats av Westermarck 
och hans brittiska kolleger. Uno Harva (Holmberg) (1882–1949) bedrev 
fältstudier bland finsk-ugriska folk i Sibirien, i synnerhet kring deras 
religiösa föreställningar. Till de yngre eleverna hörde K.Rob.V. Wikman 
(1886–1975) och Ragnar Numelin (1890–1972). Wikman och Lagerborg 
lyckades efter hand, med fortsatt benägen hjälp av mentorn, nå lärarposi-
tioner vid Åbo Akademi. Harva fick en professur i sociologi vid Åbo uni-
versitet (Turun yliopisto) 1926. Hirn blev professor i Helsingfors redan 
1910, och Karsten och Landtman blev det 1922 respektive 1927. 

Läget i England är mindre entydigt. Många av deltagarna i Wester-
marcks seminarier vid LSE blev internationellt välkända forskare, men 
det är svårt att specifikt peka ut Westermarcks ”egna” adepter då han inte 
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var den enda läraren i sitt ämne. Med tanke på framtida utveckling vid 
LSE och i den brittiska antropologin var Bronisław Malinowski (1884–
1942) den viktigaste Westermarckeleven. Kontakterna var täta mellan den 
brittiska och den finländska delen av nätverket. 

Vid tiden för Westermarcks flytt till Åbo hade således flera av hans 
elever nått den ålder då de kunde resa anspråk på vetenskaplig trovärdig-
het och auktoritetspositioner. De ställdes inför frågan hur de för egen del 
skulle fortsätta den vetenskapliga tradition de blivit inskolade i. Konkur-
rensen satte lojaliteterna på prov i både vetenskapligt och personligt hän-
seende, och Westermarck var själv aktivt involverad. Westermarcks Åbo-
period var den tid då dessa latenta frågor så att säga nådde sin mognad. 
Vissa tillbakablickar är med andra ord nödvändiga. 

Härtill kommer bakgrunden i den internationella socialantropologins 
utveckling. I fråga om teori och metod var Westermarcks socialantro- 
pologi baserad på idén om kulturevolution. Olika samhällsinstitutioners 
”ursprung och utveckling” skulle kartläggas genom jämförelser mellan 
kulturer. Det var också länge det dominerande temat för Westermarcks 
elever. Det vetenskapliga läget ändrades emellertid efter första världs- 
kriget, delvis på grund av franskt inflytande.209 Sociologen Émile Durk-
heim (1858–1917), känd som grundaren av den funktionalistiska skolan, 
hade argumenterat att samhällen bör ses som funktionella helheter. I stäl-
let för att rekonstruera utvecklingen av en institution borde man under-
söka vilka funktioner den fyller. Funktionalismen och även psykoanalysen 
började nu tas på allvar även i Westermarcks nära omgivning. Under 
loppet av 1920-talet upplevde Westermarck allt mera att han stod i för-
svarsställning, inte minst på grund av den känsliga frågan hur hans elever 
skulle komma att orientera sig gentemot denna ”nya antropologi”. 

Kontrasten var i mångt och mycket en generationsfråga. Westermarck 
hade fortfarande lätt att få sina texter utgivna på goda förlag, och några 
av de viktigaste kom ut just under Åboperioden. En reviderad upplaga av 
The History of Human Marriage kom ut 1921.210 Westermarck återupptog 
sina kontakter i Marocko 1923 efter en paus på flera år och tillbringade 
sedan regelbundet en del av året i Tanger. Fältforskningen i Marocko 
utmynnade i två digra, sammanfattande volymer (Ritual and Belief in 
Morocco I–II, 1926) samt i två monografier.211 Efter att Westermarck slut-
fört sin Marockoforskning vände han sig åter till moralfilosofin, som gav 
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honom en personlig tillfredsställelse – han kallar sin Ethical Relativity 
från 1932 sin ”käraste bok”.212 Till detta produktiva uppsving hör också 
att Westermarcks viktigaste verk gavs ut i fransk översättning.213 Det 
allmänna forskningsläget hade emellertid förändrats, vilket innebar att 
Westermarcks resultat trots positiva recensioner kom att stå i skuggan av 
fältforskare av den yngre generationen, inklusive Malinowski. Att kon-
fronteras med den nya antropologin var inte en alldeles lätt sak för Wes-
termarck. Han gav kritikerna rätt på vissa punkter, men hans sista större 
offentliga föreläsning i London 1936 var ännu utformad som ett försvar 
för den komparativa metoden.214 

•  Professor i filosofi i Åbo

Westermarcks lärostol i Åbo kallades filosofi, men samhällsvetenskap 
och moralfilosofi tenderade att utan tydliga gränser smälta ihop i hans 
undervisning.215 Brevväxlingen vittnar däremot inte om att Westermarck 
skulle ha stått i kontakt med den i snävare mening filosofiska forskningen 
i Finland. Också kontakterna till den rikssvenske kollegan Axel Häger-
ström, som idémässigt skulle ha stått honom relativt nära, var näst intill 
obefintliga. 

Samarbetet med Rolf Lagerborg framstår som det konstanta elementet 
i Westermarcks arbetsliv under hans period i Åbo. Under Westermarcks 
vistelser i London och i Marocko ställde Lagerborg upp som tjänstförrät-
tande professor. Han skulle även ta över vännens våning, hushållerskan 
Mari inberäknad. De viktigaste händelserna i Åbo omtalades i Lagerborgs 
brev. Under Westermarcks ledighet våren 1931 bjöd Lagerborg Lucien 
Lévy-Bruhl till Åbo. Han hoppades få traktera den berömde sociologen 
från Sorbonne i Westermarcks våning, med flankstöd av fransktalande 
kolleger och hushållerskan Mari. Westermarcks brev visar hans uppskatt-
ning av initiativet. Hustruns sjukdom och tragiska död gjorde att Lager-
borg gick miste om detta tillfälle.216 Historikern von Törne ställde upp 
som värd, inte i egenskap av sociolog men som franskkunnig.

Lagerborg, som ofta besökte Paris, hade sedan sekelskiftet hållit sin 
vän au courant med den franska filosofiska och sociologiska diskussio-
nen. I ett brev 1901 skrev han om Durkheim och stödde dennes tankar 
om gruppsolidaritetens betydelse för moralen. Westermarck ansåg i sitt 
svar att Durkheim ”skriver utan djupare insigter” och att han ”lider af 
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totem-dille, om du vet hvad detta vill säga”.217 I sina brev försökte Lager-
borg ständigt moderera sin väns kritik av den franska sociologin. När 
Durkheims Les formes élémentaires de la vie religieuse kom ut 1912 – en 
bok som Westermarck ofta kritiserade – medgav Lagerborg att ”Durk-
heims oklarhet är oomtvistlig”. Det fanns dock en styrka i boken: ”Hans 
styrka ligger i att han så hårdnackat är en idés man, och det är de som 
framdeles räknas med framställningen av filosofins historia”.218 Wester-
marck ansåg att hans resultat från Marocko innebar en vederläggning 
av Durkheims religionsteori.219 Argumentet att den franska sociologiska 
skolan gjorde alltför vittgående generaliseringar återkom sedan hos andra 
Westermarckianer. 

Den uppslagsrike Lagerborg tog entusiastiskt upp aktuella teoretiska 
idéer inom psykologi, sociologi och religionsvetenskap. Westermarck 
tyckte själv att Lagerborgs mottaglighet för impulser berodde på en viss 
ytlighet. Han skrev till systersonen Rolf Pipping: 

Westermarcks Villa Tusculum utanför Tanger med bland annat Sveriges tf. 
generalkonsul Carl Dahl. El-Baqqali och Westermarck längst till vänster.  
Foto troligen Magnus Dahl, 1923–1926.  

Å A  i  E d v a r d  W e s t e r m a r c k s  v e t e n s k a p l i g a  n ä t v e r k



Å b o  A k a d e m i  o c h  k u n s k a p e n

·  92  ·

Oss emellan sagt kan jag inte underlåta att till en viss grad instämma i 

hans [Lagerborgs] självkritik, då han säger att hans arbete bestått i att 

blåsa såpbubblor. Bubblorna se onekligen bra ut, men tråden har inte 

alltid varit hans egen. Jag förstår inte riktigt huru han kan få all denna 

självsuggestion att gå ihop med sitt sanningskrav. Jag sade honom en 

gång att jag inte skulle förvåna mig om han slutade som troende.220 

Rolf Lagerborg i Diktarhemmet i Borgå efter pensioneringen. Lagerborg upp-
rätthöll sin korrespondens med Westermarck i 45 år. Foto troligen Susanna Lagerborg 

Bagge, ca 1948. 

Förutsägelsen slog inte helt fel. Under sina pensionärsår i Borgå sågs 
Lagerborg flitigt besöka gudstjänsterna.221 Westermarcks och Lagerborgs 
olika temperament kanske gjorde det möjligt för dem att utveckla en 
långvarig vänskap. De förmådde vädra sina vetenskapliga oenigheter 
utan att själva relationen sattes på spel. Breven var täta och varma sär-
skilt under de tider då Lagerborg skötte Westermarcks tjänsteåligganden 
i Åbo. Lagerborg uttryckte ofta sitt nöje med och sin tacksamhet över 
dessa arrangemang. 

•  Fältforskarna Karsten och Landtman

Westermarck fortsatte att stöda sina forna elever från Helsingfors. 
Socialantropologerna Gunnar Landtman och Rafael Karsten hade särskilt 
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intensiva förbindelser med den brittiska delen av nätverket. De hade 
arbetat tillsammans på British Library åren 1903–1904. Kamraterna 
Landtman och Karsten sökte stöd också hos Haddon. Haddon och Wes-
termarck skickade in sina rekommendationer 1908 då Landtman och 
Karsten gemensamt sökte resebidrag från Helsingfors universitet för en 
treårig antropologisk expedition.222 Ansökan gav inte resultat, men stu-
diekamraterna skickade Haddon ett gemensamt tackbrev. De hoppades 
alltid få räkna sig som Haddons ”friends and pupils” och lovade hålla 
honom informerad om sin forskning och sin situation.223 Haddon hade 
helst sett att de unga finländska forskarna tog sig an Melanesien eller 
Nya Guinea, områden i omedelbar anslutning till platsen för hans egen 
tidigare expedition.224 Kamraternas ursprungliga plan var att resa tillsam-
mans till Sydamerika. Slutligen löstes frågan så att bara Karsten åkte till 
Sydamerika 1911. Landtman valde att utföra sitt arbete bland Kiwaipapu-
anerna (1910–1912), ett folk som Haddon hade pekat ut som en särskilt 
angelägen grupp att undersöka. Att Landtman drog sig ur den gemen-
samma planen var en besvikelse för Karsten.225 

Landtman arbetade efter fältarbetet i flera repriser i England: åren 
1912–1913, 1925–1926 och 1931. Åren 1925–1926 vistades han i Cambridge 
– där ju Haddon fanns – och färdigställde sitt stora arbete om Kiwai- 
papuanerna för ett engelskt förlag. Malinowski recenserade boken. Den 
var enligt honom ”en av de bästa deskriptiva böckerna i antropologi skri-
ven om ett av de mest intressanta folken i världen”. Det som kanske sak-
nades var vad som kunde kallas samhällets dynamiska aspekter. Denna 
kritik i den övrigt mycket positiva bedömningen ger en vink om hur 
Malinowski uppfattade skillnaden mellan sig själv och Westermarcks 
komparativa metod.226 Landtman verkar inte ha gått in för någon teo-
retisk eller metodologisk förnyelse av sitt ämne, trots sina täta kontakter 
med engelska kolleger.227 Vänskapsbetygelserna fick ofta formen av att 
Landtman recenserade Westermarcks arbeten i tidskrifter i Finland och 
Sverige. Hans relationer med Westermarck utvecklades i positiv riktning, 
i motsats till Karstens. 

•  Konflikten med Karsten

I början av 1920-talet var Landtman och Karsten hemma och täv-
lade i Helsingfors om den professur som Westermarck lämnat vakant. 
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Landtman hade skött professuren sedan 1916. Han hade blivit uppförd i 
första förslagsrummet för tjänsten, men republikens president utnämnde 
Karsten 1922. Det ansågs att beslutet var politiskt motiverat.228 De tidi-
gare studiekamraternas kontakter bröts under tillsättningsprocessen, 
men Karstens förhållande till Westermarck hade också försämrats. Wes-
termarck avstod från själva sakkunniguppdraget med motiveringen att 
Karsten i sitt största arbete genomgående polemiserade mot honom i 
fråga om tolkningen av tatueringar och kroppsdekorationer.229 

När Karsten var färdig att publicera sitt stora verk The Civilization 
of the South American Indians (1926) ville hans engelska förläggare få 
in ett företal av Westermarck. Trots vissa onda aningar lovade Wester-
marck skriva. Oenigheten rörde sig fortfarande om kroppsdekorationer. 
Karsten förklarade att de var magiska skydd mot onda krafter medan 
Westermarck vidhöll att de användes för att göra intryck på det mot-
satta könet.230 Brevväxling förde inte deras positioner närmare varan-
dra.231 Westermarck dryftade sin känsliga situation med många vänner, 
inklusive sin syster Helena, Landtman (då i England) och Malinowski.232 
Även Karsten skrev om saken till Malinowski, som dock väntade med 
att besvara brevet.233 Malinowski ansåg att Westermarck, ifall han skulle 
skriva ett förord, skulle vara i sin fulla rätt att rakt ut säga sin mening.

So if the bugger is such a bloody fool as not to accept your suggestions & 

persists in misrepresenting – I think you are scientifically, morally & in 

all other respects justified in slashing him & slashing hard. It will do him 

no harm & will make the production rather unconventional & rare!234

Westermarck var mer försonlig än så. I det färdiga förordet berömde han 
Karstens arbete men passade på att försvara sin egen teori. Westermarck 
dristade sig till att föreslå att de två teorierna kunde vara förenliga med 
varandra. Karsten sköt in ett svar i sitt eget företal, där han insisterade 
att ”på bestämda punkter en mer eller mindre radikal oenighet” rådde 
mellan dem.235 Efter detta är brevväxlingen praktiskt taget slut mellan 
Karsten och Westermarck. Relationerna var dock inte helt brutna, efter-
som vi vet att Karsten deltog i Westermarcks seminarium vid LSE som-
maren 1929.236 
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•  Malinowski: skyddslingen som gick sin egen väg

Bronisław Malinowski kom till London School of Economics våren 
1910, troligen på Haddons uppmaning.237 Westermarcks stöd var av cen-
tral betydelse för honom under dessa inledande år, inte minst på ett emo-
tionellt plan. De tycks genast ha fattat tycke för varandra. Malinowski 
var något av en lustigkurre, en mänsklig egenskap som Westermarck i 
allmänhet tycks ha uppskattat.238 Malinowski tackar honom i ett brev för 

Lojal elev eller upprorsman? Rafael Karsten. Foto © Museiverket, Helsingfors.

Å A  i  E d v a r d  W e s t e r m a r c k s  v e t e n s k a p l i g a  n ä t v e r k



Å b o  A k a d e m i  o c h  k u n s k a p e n

·  96  ·

att ha ordnat ett stipendium från White, men mest av allt för hans vän-
skap.239 Malinowskis första engelska bok, The Family among the Austra-
lian Aborigines, kom ut 1913 på LSE:s förlag, med hjälp av Whites pengar 
och Westermarcks rekommendation.240 Westermarck skrev en uppmunt-
rande recension, och Malinowski svarade senare med att själv recensera 
Westermarcks böcker.241 

Malinowski åkte 1914 till Melanesien på uppmaning av Haddon, Selig-
man och Marett, som tillsammans ordnade finansieringen.242 Tanken var 
att utvidga den kartläggning som Haddon påbörjat med Torres Strait- 
expeditionen. Den 14 juni skickade Malinowski ett sista postkort till  
Westermarck då hans båt lämnade Europa.243 Vistelsen vid Söderhavet  
blev längre än väntat. Malinowski tillbringade sammanlagt cirka två år i  
fältarbete i Kiriwina på Trobriandöarna.244 

Malinowskis situation var prekär när han våren 1920 återvände med 
en gravid hustru, utblottad och med hälsoproblem.245 Malinowskis liv 
fördystrades över lag av diverse sjukdomar – som inte nödvändigtvis blev 
bättre av hans varierande försök att kurera sig själv. Malinowski hade i 
varje fall samlat material som skulle ge stoff för flera böcker. Ett brev 
från september 1920 visar att Westermarck och Malinowski tänkte ge ut 
hans bok (den som blev hans genombrott) The Argonauts of the Western 
Pacific i Åbo Akademis serie.246 Det slutliga förlaget blev dock Routledge, 
utan tvekan ett klokt val. Man lyckades få in en introduktion av den 
berömde Sir James George Frazer. Haddon skrev genast en berömmande 
recension i Nature.247 Malinowskis vänner vid LSE, Westermarck och 
Seligman, talade för hans sak vid högskolan med resultatet att han 1922 
blev lektor, senare (1924) reader och (1927) professor.248 Breven från Mali-
nowski andas ex-lärjungens önskan att på alla sätt visa sin tacksamhet och 
uppskattning. 

I am very conservative in my friendships & I value yours very highly for 

many reasons, not the least because our scientific & general ideas & aims 

are very much in harmony. The war has spoilt & distroyed [sic] many 

things & many personal relationships. But as we two have as similar 

ideas & feelings about almost everything, why should we be brought 

one inch apart?249 
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Här liksom i andra brev betonade Malinowski i allmänna ordalag sin 
vetenskapliga enighet med Westermarck – något han gjorde ännu när 
skillnaderna i deras teoretiska och metodologiska tänkesätt bör ha varit 
ganska uppenbara.250 

Malinowskis intellektuella skuld till Westermarck är antagligen större 
än standardpresentationer låter förstå.251 Malinowski ville i allmänhet ge 
intryck av att vara en självständig tänkare, och han har i andra samman-
hang anklagats för arrogans mot den äldre skolan. Haddon, som inte stod 
på lika god fot med honom som Westermarck, ansåg att bara tre etnolo-
ger existerade för Malinowski: Malinowski själv, A. Radcliffe-Brown och 
Richard Thurnwald.252 Man har beskrivit Malinowski vid denna tid som 
en karismatisk ledare som väckte starka känslor, inte minst för att han 
kunde uppfattas som manipulativ.253 Karsten var inte ensam om sin syn 
på Malinowski när han skrev till Ragnar Numelin: 

Bronisław Malinowski ca 1915–1918, ”in the Trobriand Islands”, där han förnyade 
det antropologiska fältarbetet. 
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Min uppfattning om Malinowski måste jag nog vidhålla. M var en intel-

ligent man, men det fanns hos honom något av bluff och effektsökeri – 

måhända sammanhängande med hans slaviska härkomst – som jag icke 

sympatiserade med. Och han generaliserar och teoretiserar i sina arbeten 

alldeles för mycket. Varför skulle man t.ex. kalla ett arbete Crime and 

Custom in Savage Society när man endast talar om trobrianderna.254 

•  Westermarcks finländska elever och den nya antropologin vid LSE

Westermarck fortsatte med sina seminarier vid LSE genom 1920-talet. 
Malinowski hade återvänt 1921 som nygammal kollega. Westermarck 
skulle sitta på hans seminarier som en vanlig studerande, och Malinowski 
gjorde detsamma i gengäld. Många av deltagarna skulle senare bli väl-
kända vetenskapliga auktoriteter. Ashley Montagu, som besökte semi-
narierna under största delen av tjugotalet, nämner Talcott Parsons, E. E. 
Evans-Pritchard, Raymond Firth, Lucy Mair, Isaac Schapera, Hortense 
Powdermaker och Ian Hogbin.255 På seminarierna blev både de franska 
influenserna och psykoanalysen så småningom aktuella när Malinowski 
tog över ledarrollen. Någon öppen konflikt mellan de två lärarna uppstod 
dock aldrig tack vare Malinowskis medvetna respekt för Westermarck. 

Westermarck uppmuntrade sina finländska elever att besöka institu-
tionen vid LSE. Westermarck nämnde i ett brev till Lagerborg att fin-
ländarna Karsten, Cid Tallqvist och Julio Reuter deltagit i hans semina-
rium under sommarterminen 1929.256 Hilma Granqvist skriver till Edvard  
Westermarcks syster Helena: 

Jag är glad att vara i tillfälle att få deltaga i hans [EW:s] seminarieöv-

ningar. Genom att i dem deltaga icke blott unga studenter utan även 

längre hunna samt riktigt kunniga som t.ex. prof. Malinowski, få de ett 

helt annat värde än hemma hos oss, där det var professorn som instru-

erade sina elever. Prof. Westermarck, som har varit mycket vänlig och 

älskvärd sade genast att han ville göra mig bekant med ovannämnde 

prof. Malinowsky [sic]. ”Får Ni också honom på Er sida, skulle Ni ha en 

mycket större auktoritet att stöda Er på” yttrade prof. Westermarck.257 

Citatet är rätt informativt. Det visar att Granqvist deltog i seminarierna 
– vilket Westermarck av någon anledning glömmer att nämna, medan 
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namnen på manliga deltagare ryms i hans brev. För det andra vittnar det 
om Westermarcks uppskattning av Malinowski vid en tidpunkt då de 
teoretiska skillnaderna mellan dem redan var påtagliga. För det tredje 
ser vi Westermarck uppmuntra en ung forskare med ett originellt grepp. 

•  Westermarck, Granqvist och antropologins nya vindar 

Westermarcks duster med Karsten ser mera ut som ett utslag av bris-
tande personkemi än en djupgående skillnad i forskningsparadigm. En 
annan konflikt uppstod mellan Karsten och Landtman å den ena sidan 
och Westermarck och Hilma Granqvist å den andra. Här var det i högre 
grad fråga om motsatta synsätt på forskning; men Westermarck tog nu 
parti för nya impulser mot sina forna elevers konservativa förhållningssätt. 

Hilma Granqvist skulle skriva sin doktorsavhandling i Helsingfors för 
Landtman.258 Hon reste till Palestina 1925 för att samla bakgrundsmate-
rial för temat ”Gamla Testamentets kvinnor”, men när hon väl kommit 
fram beslöt hon att stanna i en by (Artas i närheten av Betlehem) för att 
göra en djupstudie av den lokala kulturen och kvinnans roll i den. Hon 
tyckte att jakten på komparativt material bara skulle leda till ytlighet. 
Med andra ord slog hon ifrån sig, som en frestelse, något som forskare 
av en tidigare generation hade sett som en nödvändig breddning av fak-
taunderlaget.259 Granqvists arbete kombinerade statistiska uppgifter, del- 
tagarobservation och lokala kommentarer kring människor och händel-
ser, varmed hon kunde peka på skillnader mellan kulturens uttalade ideal 
och verkligheten.260 Också hennes skrivsätt var modernt. Hon citerade 
sina intervjupersoner direkt och lät dem uppträda med egen röst i stället 
för att, som förut var vanligt, bearbeta informanternas utsagor till över-
sikter.261 Landtman ogillade den vändning avhandlingen hade tagit, nu 
med namnet Marriage Conditions in a Palestinian Village, då han ansåg 
att temat var för snävt för en doktorsavhandling. Granqvist vädjade 
nu till Westermarck.262 Hon flyttade sina studier till Åbo och dispute-
rade med Westermarck som opponent år 1932. Varken Landtman eller 
Karsten lyckades, trots sina omfattande internationella kontakter och 
erfarenheter av fältarbete, se poängen med Granqvist moderna grepp på 
fältarbete, och hennes karriär blev lidande.263 Westermarck förstod där-
emot att Granqvists forskning internationellt sett var alldeles gångbar. 
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•  Det antropologiska nätverket på tjugotalet 

Antropologerna i den brittiska traditionen bildade vid ingången till 
1920-talet ett väl sammanhållet nätverk. Lärarna hjälpte eleverna med 
publicerande och skrev introduktioner eller införskaffade sådana av andra 
erkända forskare. Westermarck skrev en introduktion i Karstens bok och 
hjälpte Malinowski kontakta sin ungdoms idol Havelock Ellis (och möj-
ligen Frazer) för företal.264 Haddon recenserade Westermarck och Mali-
nowski, och Westermarck recenserade Malinowski, som i sin tur recen-
serade Westermarck, Landtman och Harva.265 Argonauts of the Western 
Pacific tillägnas Seligman. En festskrift med anledning av Westermarcks 
50-årsdag innehåller bidrag av exempelvis Haddon, Malinowski, Landt-
man, Hirn och Lagerborg.266 Westermarck och Malinowski bidrog i sin 
tur till en festskrift för Seligman 1934. Till denna rundgång av ömsesidig 
uppmuntran hör slutligen Landtmans förslag och upprop bland kolleger 
för att Westermarck skulle tilldelas Nobelpriset i litteratur 1927.267 

Bourdieu skiljer mellan ”arvtagarstrategier” och ”omstörtande strate- 

Hilma Granqvist på fältet i Artas, Palestina. Foto © Palestine Exploration Fund, London.
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gier” i forskarnas sätt att få sitt vetenskapliga kapital att växa. Antropo- 
login i sin helhet var en nykomling och innebar som sådan ett ifråga-
sättande av det tidigare vetenskapliga fältet. Westermarck var i detta 
perspektiv en omstörtare, men samtidigt erkände han sin intellektuella 
skuld till föregångarna Frazer och Tylor. Malinowski utvecklade en tyd-
ligare ”omstörtande” strategi också internt inom antropologin. Även 
Karsten ville frigöra sig från sina lärare, men han lyckades inte uppnå en 
självständig ställning som vetenskaplig auktoritet. Det finländska veten-
skapliga fältet var tydligen för litet för att samtidigt tillåta två antropo-
logiska skolbildingar.

Westermarck i Åbo:  
framgång eller misslyckande?

Hur föll experimentet ut med facit i hand? Blev Westermarcks verksam-
het vid Åbo Akademi karriärmässigt och vetenskapligt en success story 
eller en failure story? 

Flyttningen till Åbo innebar ingen radikal omställning för Wester-
marck. Han anlände tillsammans med andra medlemmar av ett existe-
rande nätverk, vars fortsatta stöd han kunde räkna med i den nya miljön. 
På det hela taget blev Westermarcks inflytande vid Åbo Akademi större 
än vad som kan ses av hans problematiska treårsperiod som rektor. Hans 
ställning som internationellt erkänd forskare bidrog till akademins veten-
skapliga dragningskraft. Han lyckades också vinna donatorernas förståelse 
för sitt universitetsideal. Westermarcks finländska elever kunde alltjämt 
utnyttja hans internationella nätverk. Arbetet i London och Marocko 
fortsatte tillika och ledde till några vackra resultat under Åboperioden. 

Detta slag av kontinuitet gav självfallet många fördelar när akademins 
verksamhet skulle inledas. Med tanke på den senare utvecklingen kan 
vissa effekter dock ha varit negativa. Den grupp som skulle bli Wester-
marcks parti vid Åbo Akademi hade importerats intakt från sin gamla 
miljö, präglad av de frågeställningar och fördomar som härskade där. 
Deras förväntningar på det nya universitetet var delvis orealistiska, i syn-
nerhet då det ekonomiska läget plötsligt vände mot det sämre. 

Westermarck lyckades genast som ung forskare säkra en god avkastning 
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på sina vetenskapliga insatser. Den äldre forskargenerationen bekräftade 
hans vetenskapliga trovärdighet. Han skapade förtroliga relationer till 
både donatorer och liberala journalister, fördelar som han lät gå vidare till 
yngre medlemmar av sitt nätverk. Utvecklingen i England ledde till soci-
alantropologins konsolidering som ett vetenskapligt fält. Westermarck 
befann sig tillsammans med sina två närmaste kolleger av samma gene-
ration, A. C. Haddon och C. G. Seligman, i nyckelställning vid utform-
ningen av de praktiker – framför allt fältforskning – som kom att prägla 
ämnet. Deras insatser har i viss mån förtigits i senare framställningar av 
socialantropologins historia. När ämnet på trettiotalet kom in i en expan-
siv fas var det redan nästa generation som höll i trådarna. Malinowski var 
centralt placerad när man började bygga ut socialantropologin i Storbri-
tannien och Samväldet. 

Läget i Finland var ett annat. Westermarck nådde även här både tro- 

Hemma hos Westermarck i bostadshuset ”Hjorten” i Åbo, foto av Alma Söder-
hjelm inför sjuttioårsdagen och pensioneringen 1932. På väggen hänger akvareller 
från Marocko målade av Hugo Backmansson. 
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värdighet, god publicitet och sympatier hos donatorer, men dessa till-
gångar bar inte lika långt som i Storbritannien. Finland hade tydligen 
inte de resurser som krävdes för en livskraftig tradition i ämnet social- 
antropologi. När samhällsvetenskaperna i Finland efter andra världskri-
get fick ett nytt uppsving skedde det i helt andra tecken, med hjälp av 
kvantitativa metoder och med fokus på industrisamhällets problem.268 

Det är viktigt att se kontakterna och kontinuiteten mellan Wester-
marcks tre akademiska miljöer: Helsingfors, London och Åbo. För att ge 
ett exempel: det var ursprungligen planerat att Malinowskis vetenskap-
liga genombrottsarbete, The Argonauts of the Western Pacific, skulle publi- 
ceras i Åbo Akademis serie. De möjligheter och begränsningar som de 
olika miljöerna medförde var å andra sidan rätt olika. För att fortsätta på 
exemplet: är det tänkbart att The Argonauts hade haft samma genomslags- 
kraft om den hade kommit ut i Åbo och inte hos Routledge? Omvänt: 
skulle Westermarck i London haft chanser att hjälpa en sammanhållen 
grupp elever, vänner och släktingar fram till anställning som han gjorde 
i Finland? Också konflikterna inom de olika vetenskapliga miljöerna 
tog olika form. I Helsingfors handlade motsättningarna kring sekelskif-
tet dels om den politiska rivaliteten mellan finskt och svenskt och dels 
om socialantropologins legitimitet som ämne. Konflikterna i England, 
såsom de växte fram efter första världskriget, handlade om vilken form 
för vetenskaplighet som var den acceptabla inom ämnet – med andra ord 
om ett paradigmskifte. De akademiska fejderna i Åbo handlade slutligen 
om bärkraften hos en autonom vetenskaplighet över huvud taget i ett 
nygrundat universitet som hotades av marginalisering. 

Å A  i  E d v a r d  W e s t e r m a r c k s  v e t e n s k a p l i g a  n ä t v e r k
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Karl F. Lindman föreläser i Åbo Akademis huvudbyggnad. 
Foto Helmer Borelius, tidigt 1920-tal.
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”De riktigt betydelsefulla upptäckterna inom naturvetenskapen 
sker inte ofta. Vår generation har i alla fall fått uppleva ett par tre.”1 Så 
här skrev professorn i fysik och senare rektor för Åbo Akademi Karl- 
Gustav Fogel år 1959. Fogel avsåg då frigörelsen och tämjandet av atom-
kraften, de nyupptäckta möjligheterna för rymdforskning och de elektro-
niska databehandlingsmaskinerna. Dessa tekniska nyheter, som i slutet 
av 1950-talet framstod som svindlande innovationer, blev möjliga genom 
den internationella forskning inom fysik och matematik som utfördes 
under 1900-talets första hälft. Fogel, som var verksam vid fysikaliska 
institutet vid Åbo Akademi under åren 1948–1985, specialiserade sig på 
kärnfysik och var också en av dem som tidigt insåg betydelsen av data- 
maskiner för beräkningar inom teoretisk fysik. 

Åbo Akademis tillkomst inföll under en tid av omvälvningar för de 
exakta vetenskaperna, förändringar som har karaktäriserats både som 
begreppsliga brytningspunkter och vetenskapliga revolutioner.2 Den spe-
ciella relativitetsteorin, som hade lanserats av Albert Einstein 1905, hade 
börjat slå igenom, medan den allmänna relativitetsteorin, som Einstein 
framlagt 1916, ännu år 1918 för de flesta som kände till den bara framstod 
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som en rätt märklig och kontroversiell teori. Kvantfysiken framhärdade 
ännu i sin ”semiklassiska” utvecklingsfas med Niels Bohr som portalfigur 
och Köpenhamn som centrum, men den skulle redan några år senare 
vara omstöpt i lämpliga och för fysiken helt nya matematiska formar. 
Matematikens grundvalskris3 var fortfarande inte helt övervunnen fastän 
byggstenarna, mängdläran och den formella logiken, redan hade skapats, 
dock utan att de ännu helt hade hittat sina rätta platser och roller i de nya 
grundvalarna. Kring sekelskiftet tog forskningen sig ur grundvalskriserna 
fram till begreppsliga upptäckter som sporrade forskare till att skapa klar-
het och enhetlighet. I synnerhet för de mest berörda disciplinerna, mate-
matiken och den teoretiska fysiken, framstår den första halvan av 1900-
talet som ett slags den moderna vetenskapens ljusa ungdomstid som var 
full av entusiasm, genialitet och sprudlande fantasi. 

Som en följd av Europas materiella, sociala och kulturella kollaps på 
grund av två krig och inre terror försköts tyngdpunkten inom vetenska-
pen till USA. Följden blev en hjärnflykt som myndigheterna i Europa 
inte har lyckats stoppa ens efter mer än 70 år. Matematiker och fysiker 
bidrog också helt konkret till de framgångar som segrarmakterna i andra 
världskriget nådde. Medan särskilt kemister var efterfrågade inom krigs-
industrin under första världskriget på grund av behovet att utveckla effek-
tivare explosiva ämnen och giftiga gaser, var andra världskriget i högre 
grad fysikernas krig. Det var utvecklingen av radarteknik och kärnvapen 
som gjorde fysikerna eftersökta.4 Matematiker, och i synnerhet teoretiska 
fysiker, hade under kriget lockats, kidnappats och fångats av bägge sidor 
för att bidra till krigföringen, och många vetenskapare hade självmant 
valt att stå till tjänst med vad de kunde för endera sidan. Under det kalla 
kriget fortsatte stormakternas makthavande att utnyttja fysikers speci-
ella kunnande för sina militära syften. Allt detta gjorde att fysikämnets 
främsta företrädare under denna period i allmänhetens ögon framstod 
som övermänniskor omgivna av ett nästan gudomligt eller demoniskt 
skimmer. Rent vetenskapligt övergick den ljusa ungdomsperioden för de 
exakta vetenskaperna sedan under 1950-talet i en period av normalveten-
skap, för att citera Thomas Kuhn.5 Efterkrigstidens upplysningskritik och 
den politiska vänsterkantringen under 1960-talet innehöll en självkritik 
riktad mot det västerländska kulturarvet som också omfattande de exakta 
vetenskaperna. Den perioden följdes i sin tur på 1980-talet och framöver 
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av en reaktion från höger med tilltagande materialism, kommersialism 
och konkurrens på villkor bestämda av näringslivets måttstockar. Uni-
versitetspolitiken syftade att i högre grad underställa de exakta vetenska-
perna den teknologiska utvecklingen och den omedelbara ekonomiska 
nyttan. Mera praktiskt orienterade ämnen som informationsbehandling 
och biologi började vid Åbo Akademi dra studenterna från de klassiska 
naturvetenskaperna. På 2000-talet fick teoretisk fysik och teoretisk mate-
matik förhållandevis mindre resurser än tidigare och samtidigt sjönk 
intresset för ämnena också bland studerandena.6

Alla dessa omvärderingar och övergångar berörde hela västvärlden och 
kanske till och med hela världen. Syftet med detta kapitel är framför allt 
att förstå de intellektuella och praktiska utmaningar som ett litet univer-
sitet som Åbo Akademi med ett mycket begränsat befolkningsunderlag 
och ringa resurser ställdes inför då man beaktar de stora och djuplodande 
idéer som revolutionerade matematiken och fysiken under 1900-talets 
första årtionden. I förhållande till de vetenskapliga centra där de omväl-
vande upptäckterna gjordes måste Åbo Akademi ses som ett perifert uni-
versitet. I vetenskapshistoria är det ofta de viktiga upptäckterna och de 
framstående forskarna vid de kända universiteten som står i fokus. I uni-
versitetshistoriker, vars syfte är att beskriva ett enskilt universitet, lyfts 
också de vanliga forskarna och lärarna fram, men i dessa har det var-
dagliga arbetet vid universiteten inte fått stort utrymme.7 En viktig del 
av det vardagliga arbetet för en forskare handlar för det första om att ta 
del av, omvärdera och pröva ny forskning, för det andra att bidra med 
egen forskning och för det tredje att förmedla de inhämtade resultaten 
i form av undervisning. Lärare och forskare vid Åbo Akademi kan stu-
deras utgående från vad de har bidragit till av kreativt och framgångsrikt 
nytänkande inom olika vetenskaper. De kan också betraktas utgående 
från hur de har tagit till sig av det nytänkande som har fötts och slagit 
igenom annorstädes och hur de har fört det vidare till studerande och 
forskare. Dessutom kan forskare vid Åbo Akademi bedömas för hur de 
har axlat den viktiga och ytterst kitsliga rollen som värdiga motståndare 
till det nya. 

I föreliggande kapitel hävdar vi för det första att de stora omväl-
vande förändringarna som ruskade om fysiken och matematiken egent-
ligen var uttryck för samma stora epistemologiska brott. Det andra och 
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huvudsakliga syftet med kapitlet är emellertid att undersöka hur omvälv-
ningarna inom fysik och matematik har mottagits och hur de har påver-
kat undervisningen och forskningen vid Åbo Akademi. Studien fokuserar 
på tre professorer som under olika tidsperioder genom sin forskning och 
undervisning influerade sina respektive institutioner och som genom sin 
position representerade Åbo Akademi utåt. De undersökta är professo-
rerna i fysik Karl Ferdinand Lindman (1874–1952) och Karl-Gustav Fogel 
(1921–1997) samt professorn i matematik Boris Sjöberg (1930–). Därtill 
studerar vi, som en följd av samma fenomen, framväxten av automatisk 
databehandling och datateknik med utgångspunkt i matematikämnet. 

Karl F. Lindman, professor 
i fysik vid Åbo Akademi 
1918–1945.

Karl-Gustav Fogel, professor 
i fysik vid Åbo Akademi 
1954–1984.

Boris Sjöberg, professor i 
matematik vid Åbo Akademi 
1971–1993.

En undersökning av hur de här professorerna vid Åbo Akademi förhål-
lit sig till stora vetenskapliga omvälvningar och deras följder representerar 
en ofta förbisedd aspekt av universitetshistorien. Den berättar om hur 
vetenskapliga revolutioner hanterades vid ”vanliga” universitet som inte 
toppade rankinglistorna (om sådana hade funnits under den undersökta 
perioden). Därtill belyser den hur man vid finländska universitet förhöll 
sig till en ny revolutionerande teori under de första åren efter att den 
presenterades, liksom hur den hanterades i ett ”postrevolutionärt” skede 
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då teorin blivit en del av normalvetenskapen. Kapitlet åskådliggör vidare 
genom exemplet mängdlära hur kunskap som utvecklas som resultat av 
en vetenskaplig revolution förmedlas genom den akademiska undervis-
ningen via skolsystemet ut i samhället. Det visar också hur politiska ske-
enden påverkar vetenskapliga idéers spridning såväl positivt som nega-
tivt. Slutligen visas hur informationsteknologin, som växte fram ur de 
vetenskapliga revolutioner som behandlas här, avknoppades från mate-
matiken till ett helt nytt ämne.

Vetenskapliga revolutioner, paradigmskiften 
och kontinuitet

Innan fokus kan riktas in på Åbo Akademi och dess företrädare för fysik 
och matematik bör några ord ägnas åt de begrepp som är relevanta då 
man har att göra med vetenskapliga revolutioner i allmänhet och åt de 
specifika begrepp som är av betydelse för de revolutioner som skakade 
om fysiken och matematiken under årtiondena strax före och efter det år 
då Åbo Akademi grundades. 

Medan vissa vetenskapssociologer och historiker har betonat vetenska-
pens kumulativa natur och kontinuitet har andra framhållit betydelsen 
av brott och diskontinuitet.8 Vetenskapliga revolutioner har beskrivits på 
olika sätt. Enligt Bernard Cohens vardagliga beskrivning kan man tala 
om en vetenskaplig revolution om den i samtiden kallats så, om senare 
läroböcker gör det, om kompetenta historiker använder sig av benäm-
ningen och om vår nuvarande vetenskap gör det.9 Thomas Kuhn har 
däremot beskrivit vetenskapliga revolutioner i termer av paradigmskiften 
som kännetecknas av diskontinuitet. Enligt Kuhns kända teori hamnar 
ett vetenskapligt paradigm i kris om det utsätts för tillräckligt många 
anomalier.10 En revolution inom en vetenskap kan alltså beskrivas som ett 
slags stört undantagstillstånd, före och efter vilket vetenskapen befinner 
sig i ett normaltillstånd, då så gott som alla inom det akademiska ämnet 
i fråga fortsätter forskningen inom det allmänt accepterade paradigmet 
av teorier och arbetsmetoder genom att utöka och tillämpa kunskapen. 
Gaston Bachelard har å sin sida beskrivit vetenskapliga omvälvningar 
såsom relativitetsteorin och kvantmekaniken i termer av vetenskapliga 
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brytningspunkter.11 Även Bachelards tolkning pekar på en diskontinui- 
tet då nytänkande och omformuleringar krävs för att undvika misstag. 
Vetenskapliga revolutioner är också kunskapsteoretiska revolutioner i och 
med att de alltid innebär att grundläggande vetenskapliga begrepp och 
uppfattningar revideras och ofta så att världsbilden, livssynen och upp-
fattningen om människans roll i världen och kulturen förändras på ett 
avgörande sätt. Det är alltså viktigt att skilja vetenskapliga revolutioner 
från snabb utveckling inom en vetenskap liksom från tekniska innovatio-
ner och empiriska upptäckter.

Alla ovan nämnda definitioner torde uppfylla villkoren när det gäller 
de begreppsliga omvälvningar som inträffade i fysiken och matematiken 
kring sekelskiftet 1900.12 Exempel på vetenskapliga revolutioner är Koper-
nikus heliocentriska världsbild, Newtons mekanik och gravitationsteori, 
Einsteins speciella och allmänna relativitetsteori samt kvantmekaniken. 
De tre senaste gav fysiken nya grundvalar. Enligt vår uppfattning bör 
även skapandet av de nya grundvalarna för matematiken (formallogiken 
och mängdläran) räknas som en vetenskaplig revolution. 

 
Omvälvningarna som gav oss den  

moderna fysiken och matematiken

Einstein gjorde sin revolution inom fysiken med den speciella 
relativitetsteorin 1905 och den allmänna 1916. Ett annat av hans arbe-
ten från 1905 rörande den fotoelektriska effekten visade sig snart vara 
ett avgörande steg i skapandet av kvantfysiken. Under dessa två årtion-
den bidrog också andra fysiker såsom Max Planck och Niels Bohr till 
kvantfysiken på ett avgörande sätt. I denna mångfacetterade revolution 
ersatte den så kallade moderna fysiken den klassiska newtonska fysiken 
som en grundläggande teori för den yttre verkligheten. Likväl kunde 
man fortfarande med framgång använda klassisk fysik (och det kommer 
man också alltid att göra) rörande fenomen i det ”vardagsnära” mel-
lanskiktet mellan de områden där kvantfysiska eller relativistiska effek-
ter kan förbises. I den moderna fysiken gjordes några grundläggande 
begreppsliga revideringar av den newtonska fysiken. Revideringarna är 
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Albert Einstein föreläser i Wien 1921. Einstein var den enda som besvarade de brev 
som kvinnliga studenter vid Åbo Akademi sände till vetenskapliga berömdheter ute 
i världen med anhållan om ett fotografi med autograf. Fotografiet han skickade finns 
tyvärr inte bevarat. Det hängde sannolikt i det gamla kårhusets ”damrum” (bild av 
rummet i volymen Åbo Akademi och samhället, s. 81) fram till 1939 då huset  
förstördes i en brand. Foto Ferdinand Schmutzer.
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av begreppsanalytisk natur och faller därför egentligen inom filosofin 
snarare än inom ”normal” fysik.13 

Det är ganska lätt att beskriva det från begreppslig synpunkt väsent-
ligaste i övergångarna från den antika mekaniken över den galiliei- 
newtonska mekaniken till den mekanik som Einsteins allmänna relativi- 
tetsteori bestämmer. Det hela rör sig om två viktiga begrepp: (i) den 
mekanistiska abstraktionen av verkligheten och (ii) paret jämvikt – stör-
ning av jämvikt. 

Den mekanistiska abstraktionen innebär att man endast fäster sig vid 
de existerande föremålens mängd av materia (massa) och var de finns i 
rummet vid varje tidpunkt. Alla andra egenskaper abstraherar man från 
eller försöker beskriva i mekanistiska termer, exempelvis ljus och färger 
med ljuspartiklar, fotoner, och också energi i alla former.

Begreppet jämvikt är grundläggande för beskrivning och förklaring 
av de förändringar som man inte kan abstrahera från då det gäller verk-
ligheten till skillnad från till exempel konstruerade platonska idé- och 
begreppsvärldar. Det som rubbar ett jämviktstillstånd kallar man kraft 
eller störning och störningen härrör alltid från något utanför det föremål 
vars jämvikt har rubbats.

Den mekanistiska abstraktionen och begreppet jämvikt hör till de mest 
framgångsrika idéer som man kan finna i mänsklighetens intellektuella 
historia. Bägge har tagits över från filosofer i antikens Grekland, vilka i 
sin tur antagligen hade lyckats extrahera dem från vardagliga erfarenheter. 
Någon slogs väl av insikten att man med samma våg vägde helt olika slag 
av föremål. Man vägde alltså något som alla föremålen hade, deras mängd 
av materia, och utnyttjade härvid dessutom jämvikt.14 

Under antiken valde man orörlighet som det mekaniska jämviktstill- 
ståndet. Allmänt ansågs harmoni, också harmonisk och ”naturlig” ut- 
veckling, utmärka jämvikt. Rörelse och annan rubbning av jämvikt åstad- 
koms av krafter som härrör från naturen och gudavärlden, från människ-
ors och gudars handlingar och passioner. 

Under renässansen mot slutet av 1500-talet fann Galileo Galilei goda 
skäl att låta likformig rörelse (rätlinjig med konstant fart inklusive orör-
lighet med farten noll) utgöra jämviktstillståndet inom mekaniken. 
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Isaac Newton kunde cirka 100 år senare visa hur mycket man faktiskt 
kunde åstadkomma med den revideringen av den antika mekaniken. En 
väsentlig förutsättning för att kunna visa det var dock att han skapade 
en differential- och integralkalkyl för behandling av kontinuerlig rörelse 
under krafters påverkan. Sedan fortsatte framgångarna med Newtons 
mekanik i över 200 år tills forskare började stöta på problem i det allra 
minsta och det allra största. 

Det var anmärkningsvärt att jämviktstillståndet i mekaniken inte 
kunde observeras någonstans i det allra största, i universum, vilket ju 
borde vara fallet åtminstone approximativt. Överallt såg man bara hur 
kroppar rörde sig kring varandra, även de allra största. Därför tyckte Ein-
stein att fritt fall, det vill säga rörelse under inverkan av bara gravitation, 
kunde vara ett naturligare val av jämviktstillstånd i mekaniken. Einstein 
lade fram en sådan hypotes redan 1907, men utarbetandet av en matema-
tisk form för hypotesen tog honom åtta år, eftersom det krävde insikter 
i riemannsk geometri och tensorkalkyl, (en generalisering av matrisräk-
ning), vilka ingalunda var matematiskt allmängods på den tiden.15 Resul-
tatet var den allmänna relativitetsteorin, en teori där gravitation inte 
längre var någon kraft utan något som bestämde vad jämvikt (och så 
kallad inertial- eller tröghetsrörelse) var inom mekaniken.  

Också då det gäller den speciella relativitetsteorin och kvantfysiken kan 
man ta avstamp i antiken. Dessa två tar på nytt upp specifika begreppsliga 
svårigheter med den kontinuerliga rörelsen som man redan under anti-
ken hade stött på. Många av Zenons paradoxer, också den med Akilles 
och sköldpaddan, belyser just dessa svårigheter.16 

Både den speciella relativitetsteorin och kvantfysiken reviderar det sätt 
på vilket matematiken med differential- och integralkalkyl används för 
att beskriva verkligheten i Newtons mekanik. Begränsningar rörande det 
oändligt stora och det oändligt lilla aktualiseras nämligen för de nya teo-
rierna på ett sätt som inte går ihop med Newtons fysik. Det visade sig 
finnas en övre gräns för hur stora hastigheter som kan finnas liksom det 
visade sig finnas en undre gräns för hur precist en kropps (tyngdpunkts) 
position och hastighet kan bestämmas. Det uppstår paradoxer med tids-
resor och med fysikaliska fenomen som ömsom är utspridda vågor och 
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ömsom lokaliserade kroppar. Antikens problem med oändlighet och kon-
tinuitet hade alltså återuppstått efter att de under 200 år tycktes ha funnit 
sin slutgiltiga lösning med hjälp av Newtons klassiska differential- och 
integralkalkyl och det bruk man gjorde av dem i klassisk newtonsk fysik. 

Samma svårigheter hade återuppstått också inom matematiken redan 
ett par decennier tidigare. Den newtonska geometriska gestaltningen 
av oändligheten kolliderade med det algebraiska och formellt logiska 
formallogiska sättet att manipulera matematiska uttryck och med de 
abstraktare matematiska strukturer som matematiker långt efter Newton 
hade skapat. David Hilbert, den kanske mest framstående matematikern 
under den tiden, publicerade så sent som 1925 artikeln Über das Unendliche 
där oändlighetsbegreppet lyfts fram som stötestenen inom matematiken, 
åtminstone för den matematik som fanns innan Georg Cantor utveck-
lade mängdläran för att precisera begreppet oändlighet.17 Vid det här 
laget hade de nya grundvalarna för matematiken funnit sina platser i 
bygget. Bevisen skulle kunna utföras formellt (mekaniskt) åtminstone 
i princip och alla strukturer skulle kunna behandlas inom mängdläran, 
åtminstone i princip. I praktiken kunde de flesta matematikerna emel-
lertid arbeta på som förut. År 1930 bevisade Kurt Gödel att detta bygge 
var otillräckligt för att hantera hela matematiken och att det dessutom 
var omöjligt att bevisa att bygget faktiskt höll ihop och inte innehöll 
motsägelser. Dessa ”negativa” resultat har man sedan dess fått lov att 
acceptera och leva med, som ett slags insikter om våra begrepps otillräck-
lighet då det gäller att vinna fullständig kunskap om många strukturer 
och teorier i matematiken.  

Således innebar revolutionerna inom matematik och fysik i början av 
1900-talet också att det hade kommit in element av osäkerhet eller obe-
stämdhet som inte hade funnits, eller som man inte hade varit medveten 
om, under den föregående, så kallade klassiska perioden. 
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Fysiken v id Åbo Akademi och  
Karl Lindman

Vid tiden för de här diskuterade vetenskapliga omvälvningarna erbjöds 
fysik på akademisk nivå i Finland vid Helsingfors universitet, vid Tek-
niska högskolan (tidigare Polytekniska institutet) och från och med 1918 
vid Åbo Akademi. Från och med 1922 erbjöds undervisning i fysik även 
vid Åbo universitet. Institutionerna var små och antalet akademiska fysi-
ker i Finland ringa. De flesta fysiker i Finland före andra världskriget var 
experimentalfysiker snarare än teoretiker. 

Experimentell fysik är fysik som utövas genom att göra observationer 
av fysikaliska storheter medan teoretisk fysik använder sig av avancerad 
matematik för att beskriva fysikaliska fenomen. Experimentell fysik och 
teoretisk fysik var länge en och samma disciplin men från och med 1900-
talet har en specialisering skett och de flesta fysiker har börjat ägna sig åt 
någondera av de två. Indelningen i experimentell och teoretisk fysik blev 
slutgiltigt befäst i och med att lärostolar i experimentell fysik började 
inrättas vid universiteten. Helsingfors universitet fick en andra professur 
i fysik, nämligen experimentell fysik, redan år 1895.18 Vid Åbo Akademi 
var det professorn i fysik Karl-Gustav Fogel som förespråkade en sådan 
indelning och en andra professur i fysik, företrädesvis i experimentell 
fysik, inrättades år 1962.19 

Fysik och matematik hörde till de ämnen som var företrädda vid Åbo 
Akademi vid dess tillkomst genom att en av de tre stamfakulteterna var 
den matematisk-naturvetenskapliga. De första professorerna i ämnena – 
Karl Lindman i fysik och Severin Johansson i matematik – är framträ-
dande personer i Åbo Akademis historia, eftersom de i egenskap av rektor 
och prorektor hade stor betydelse såväl för Matematisk-naturvetenskap-
liga fakulteten som för Åbo Akademi. Karl Lindman inte bara verkade 
som professor fram till 1942 utan skötte under flera år på 1920-talet, sam-
tidigt med lärostolen, även assistenturen i fysik. Utöver detta fungerade 
han som dekanus för Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten från 1918 
till 1942 och tjänstgjorde som prorektor under perioden 1921–1929. Där-
utöver var Lindman en produktiv forskare som flitigt publicerade sina 
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resultat i bland annat Acta Academiae Aboensis. Hans forskning fokuse-
rade främst på elektromagnetism och våglära och den har senare beskri-
vits som banbrytande när det gäller existensen av stående elektromag-
netiska vågor.20 Lindman är känd för att som den första ha påvisat hur 
elektromagnetiska vågor påverkas av så kallade kirala ämnen.21 Han var 
också under sin tid berömd för en upptäckt som möjliggjorde en metod 
att dölja flygande farkoster för radar. Till yttermera visso var Lindman en 
flitig författare som gav ut läroböcker i astronomi, fysik och kemi varav 
många även översattes till finska. 

Lindman kan karaktäriseras som en experimentell fysiker. Detta är 
av intresse i en diskussion om Lindmans inställning till relativitetsteo-
rin eftersom teorin långt baserade sig på mycket avancerade matematiska 
uträkningar och var teoretisk till sin natur.22 Fysiker med stark experi-
mentell orientering förhöll sig skeptiska till den i mångas tycke abstrakta 
relativitetsteorin eftersom de ansåg att den inte hade verifierats experi-
mentellt med tillräcklig säkerhet. Teorin baserade sig på matematiska 
modeller, som, även om de kunde skildra fenomen i naturen, var kontra- 
intuitiva i sin beskrivning av dem. Det var denna hållning som moti-
verade Nobelkommitténs beslut att under många år låta bli att tilldela  
Einstein Nobelpriset i fysik för relativitetsteorin; då Einstein slutligen 
fick priset 1921 var det inte för relativitetsteorin, utan för sin upptäckt 
av den fotoelektriska effekten.23 Lindman visar sin kritiska hållning till 
relativitetsteorins ”matematisering” av fysiken i en artikel om relativitets-
teorin i tidskriften Teknikern, med en anspelning på Platon: ”För varje 
icke-matematiker är tillträde förbjudet.”24

Karl Ferdinand Lindman var född i Ekenäs 1874 och studerade vid 
Helsingfors universitet där han avlade sin kandidatexamen år 1895 och 
licentiatexamen 1901. Han vistades under åren 1898–1901 i Jena och fram-
för allt Leipzig där han studerade elektromagnetism under professor Otto 
Wieners ledning. Dennes arbete kom att utgöra en viktig influens i Lind-
mans forskargärning. Lindman arbetade som gymnasielärare i fysik och 
kemi under åren 1903–1918 och kom att hysa ett livligt intresse för peda-
gogik under hela sitt liv – han gjorde en resa till Storbritannien år 1907 
för att bekanta sig med den naturvetenskapliga undervisningen i eng-
elska skolor och vid engelska universitet. Även i pedagogiska samman-
hang förespråkade han användandet av experiment och demonstrationer 
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i stället för matematiska teorier. En av Lindmans vetenskapliga förebilder 
var den engelska experimentalfysikern Lord Kelvin som han betraktade 
som en av samtidens största fysiker. Lindmans vetenskapliga impulser 
kom dock främst från Tyskland och det tyska språket var för honom 
vetenskapens språk.25

Det är möjligt att Lindman hade kommit i kontakt med relativitets-
teorierna via sina tyska kolleger och via tyskspråkiga tidskrifter. I Fin-
land blev relativitetsteorin dock mera känd via den teoretiskt oriente-
rade fysikern Gunnar Nordström (1881–1923). Nordström var den första 
anhängaren i Finland av Einsteins speciella relativitetsteori och samma 
torde gälla den allmänna relativitetsteorin. Nordström, en av de fåtaliga 
fysiker i Finland som arbetade med problematiken kring gravitation, tid 
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Karl F. Lindman med mikrovågsapparat. Lindman var tvungen att arbeta med 
enkla apparater jämfört med senare fysiker – han hänvisar i sina artiklar till 
”samma apparatur som senast”. Foto Helmer Borelius, troligen ca 1920.
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och rum, arbetade som lärare och docent i teoretisk fysik vid Helsingfors 
universitet under åren 1909–1918 och professor vid Tekniska högskolan 
1918–1923.26 Han hade under ett årslångt besök vid universitet i Göt-
tingen studerat elektrodynamik och fått åhöra föreläsningar av världens 
mest framstående fysiker och tagit intryck av den europeiska diskussio-
nen. Nordström publicerade år 1909 en artikel med titeln ’Rum och tid 
enligt Einstein och Minkowski’ i Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societe-
tens Förhandlingar och höll samma år ett föredrag om temat vid Fysiska 
föreningens möte i Helsingfors.27 Enligt Hufvudstadsbladets referat dis-
kuterade Nordström tidsbegreppets roll i fysiken som tidigare grundat 
sig på uppfattningen att två företeelser sker samtidigt på olika orter. Nu 
hävdade Nordström, i enlighet med Einsteins teori, att en sådan upp-
fattning ingalunda var given utan att ”personer som befinna sig i rörelse 
i förhållande till hvarandra ha en olik föreställning om hvilka företeelser 
äro att anse som samtidiga, samt olika bedöma såväl längddimensioner 
som tider”.28 Nordström har kallats ”Finlands Einstein” i och med att han 
utvecklade en gravitationsteori som var rivaliserande till Einsteins. Eva 
Isaksson har karaktäriserat Nordströms teori, den så kallade skalarteo-
rin, som en föregångare till den allmänna relativitetsteorin och viktig för 
Einstein i utvecklingsprocessen som ledde till hans allmänna relativitets-
teori.29 Nordström och Einstein träffades och korresponderade kring sina 
teorier och Nordström övergav slutligen sin teori till förmån för Einsteins 
år 1916. Trots att Nordströms vetenskapliga karriär blev kort på grund av 
hans tidiga död 1923 spelade han en viktig roll i spridandet av kunskap 
om relativitetsteorin i Finland. Hans kurser och föreläsningar om ämnet 
inspirerade många forskare. Sitt sista föredrag höll han vid Fysiska fören-
ingens möte vid Åbo Akademi 1922. 

Fysikerkretsarna i Finland var små och det är mycket sannolikt att 
Lindman, om han inte åhörde Nordströms föredrag 1909, åtminstone 
läste artikeln som den var baserad på. Fysikersamfundet debatterade liv-
ligt den speciella och allmänna relativitetsteorin under 1910-talet. Den 
speciella relativitetsteorin måste ha varit bekant för Lindman åtminstone 
kring 1913, eftersom han var ordförande för Fysiska föreningen som även 
Nordström var aktiv i då han var i hemlandet. 

Efter 1919 kunde ingen längre undgå Einsteins teori. Den allmänna  
relativitetsteorin blev en världssensation efter att den brittiske astronomen 
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Sir Arthur Eddington under solförmörkelsen den 29 maj år 1919 hade 
observerat att ljuset från stjärnor böjs av solens gravitation, något som 
bekräftade Einsteins teori. Eddingtons expedition lyckades under sol-
förmörkelsen i Västafrika belägga att solstrålarna verkligen böjdes av 
med vinkeln 1,7 bågsekunder, precis som Einstein förutsagt. Eddingtons 
observationer redogjordes för i London Times den sjunde november 1919 
under rubriken “Revolution in science – New theory of the Universe 
– Newtonian ideas overthrown”.30 Även Helsingin Sanomat publicerade 
senare samma år ett reportage med rubriken ”Newtonin lait kumottu?”.31 
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Bilden åskådliggör i förhållande till en observatör (Observer) de viktigaste 
begreppen rörande rum och tid enligt den speciella relativitetsteorin. Rummets 
tre dimensioner har på bilden reducerats till två (Space) i det horisontella 
planet. Observatörens tid förflyter vertikalt nerifrån uppåt längs tidsaxeln 
(Time). Den övre konens mantelyta beskriver möjliga ljusstrålar eller annan 
påverkan som fortskrider med ljusets hastighet som utgår från observatören 
(i konernas spets). Den undre konen beskriver möjliga ljusstrålar eller annan 
påverkan som fortskrider med ljusets hastighet som når observatören (i konernas 
spets). Inom bägge konerna äger alla de händelser rum som över huvud taget 
kan stå i någon fysikalisk kausal förbindelse med observatören. Då tiden fort-
skrider förflyttas konerna uppåt längs tidsaxeln.
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Reportaget berättar om professor Einsteins observationer som hade 
väckt enorm uppmärksamhet och förorsakat stor debatt i den engelska 
pressen.32 Det var uppenbart att ingen fysiker längre kunde negligera 
relativitetsteorin.

Lindman tog tidvis ställning till relativitetsteorin i sina föredrag, ofta 
i kritiska ordalag. I januari 1922 höll han ett anförande med titeln ’Om 
absoluta hastigheter i världsetern enligt O. Wiener’ vid Finska Vetenskaps- 
Societen.33 Lindman påpekade i sitt föredrag att flera mycket ansedda 
fysiker förhöll sig kritiska till relativitetsteorin, till exempel nobelprista-
garna Philipp Lenard och Johannes Stark. Därtill anslöt sig Lindman till  
Wieners åsikt enligt vilken relativitetsteorin kunde leda till kunskapsteo-
retisk relativism – uppfattningen att någon fysisk verklighet inte existerar 
oberoende av människan. År 1925 skriver han med ett något förnärmat 
tonläge till kollegan Hjalmar Tallqvist att det kändes som om moderna 
atomfysiker betraktades som genier medan de övriga betraktades som 
andra rangens fysiker.34 

Etern var en kontroversiell fråga. Tanken om etern, enligt den äldre 
europeiska världsbilden det femte av elementen, har en lång historia. Etern 
betraktades länge som det element som omslöt hela jorden och alla andra 
element. Inom fysiken hade etern betraktats som det medium som möjlig-
gjorde ljusets rörelse. Man tänkte sig att ljusvågor och elektromagnetiska 
vågor rörde sig i etern. Även om eterhypotesen hade motbevisats genom 
de så kallade Michelson-Morley-experimenten 1887 hade den fortfarande 
många anhängare på 1920-talet, Wiener och Lindman bland dem.35 I likhet 
med många andra relativitetskritiker noterade Lindman också att Einstein 
varit inkonsekvent i sitt förhållande till etern.36 Genom den speciella relati-
vitetsteorin avskaffades etern men Einstein kom i själva verket senare att bli 
tveksam och ville inte absolut förneka existensen av eter. Tanken om etern 
fortsatte att leva kvar bland seriösa fysiker ännu in på 1930-talet.37

Två år efter sitt föredrag publicerade Lindman i tidskriften Teknikern 
en presentation av relativitetsteorin på basis av ett annat föredrag han 
hållit, den här gången på fysiklärarkurserna 1924.38 Han skriver i inled-
ningen att han upplevde att han var tvungen att redogöra för teorins grun-
der och de försök som gjorts för att pröva teorin. Lindman klargör i arti-
keln relativitetsteorin på ett lättbegripligt sätt och förklarar också varför 
den inte kan bekräftas. Det bör noteras att Lindmans kritik i första hand 
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riktade sig mot den allmänna relativitetsteorin. Det är sannolikt att han 
kunde acceptera den speciella relativitetsteorin, något som hans lärobok i 
mekanik från 1930 skulle antyda. Lindman beskriver här Lorentztransfor-
mationen,39 jämför Lorentz och Einsteins resonemang och slutar med att 
notera att Einsteins teori är enklare och därför bör föredras.40

Lindman var ingalunda den ende vetenskapsmannen i Finland som 
förhöll sig kritisk till de nya teorierna. Många fysiker var ännu på 1920-
talet tveksamma i sina formuleringar, till exempel Nordströms lärare 
Hjalmar Tallqvist, professor i fysik vid Helsingfors universitet, som ännu 
på 1920-talet uttalade sig försiktigt (men som senare kommenterade Ein-
stein och relativitetsteorin i positiva ordalag). Tallqvist noterar år 1924 i 
sitt minnestal över Nordström att ”[s]kulle Lord Kelvin, den stora ska-
paren av fysikaliska teorier, som önskade hava hela fysiken byggd på en 
möjligast fast, mekanisk grund, kunna stiga upp från sin grav och se, 
huru det mesta inom den nyare fysiken befinner sig så att säga i flytande 
tillstånd, skulle han helt säkert rysa av fasa över huru vi sköta oss nu för 
tiden”.41 Då vi minns att Kelvin var en av Lindmans förebilder är det inte 
svårt att förstå hans tveksamhet inför tanken att ge avkall på den fasta 
mekaniska grunden. 

Bland motståndarna kan noteras professorn i astronomi vid Helsing-
fors universitet Karl Frithiof Sundman och professorn i matematik vid 
Tekniska högskolan Hjalmar Mellin, den senare en hätsk motståndare 
till relativitetsteorin.42 Inte bara naturvetare diskuterade frågan utan även 
filosofer var intresserade av Einsteins teori. Till exempel i Sverige förhöll 
sig de så kallade Uppsala-filosoferna kritiska till teorin. Att professorn 
i filosofi vid Åbo Akademi 1932–1942, Rolf Lagerborg, åtminstone var 
intresserad av kritiken framgår av ett brev till Hjalmar Mellin, där Lager-
borg bad om att få Mellins relativitetskritiska artiklar.43 Det kan nämnas 
att Hjalmar Mellin var en av skribenterna i en tysk bok som teorins mot-
ståndare gav ut, Hundert Autoren gegen Einstein (1931).44 Det förefaller 
dock osannolikt att Lagerborg skulle ha sällat sig till skaran av relativitets-
kritiker. Lagerborg var, liksom hans lärofader Edvard Westermarck, en 
representant för just det slags etiska relativism som i den populära debat-
ten ofta förknippades med samma slags nymodigheter som den moderna 
fysiken. Lagerborg citerar till och med i sin bok om Westermarcks senare 
verk en recensent som kallade Westermarck för ”The Einstein of Ethics”.45
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Motstånd mot relativitetsteorin förekom i alla länder där den hade 
introducerats. Kritikerna kan enligt Carl-Olov Stawström indelas i skep-
tiker och direkta fiender.46 Einsteins vän och kollega Philipp Frank har 
provokativt kallat en del av kritikerna för fantasilösa experimentellt orien-
terade fysiker.47 Frank hade rätt i att många experimentalfysiker motsatte 
sig relativitetsteorin men det framstår som en smula orättvist att karaktä-
risera dem som fantasilösa. Den matematiskt krävande teorin förutsatte 
förvisso nytänkande men framför allt en teoretisk och matematisk syn på 
fysiken. Bland kritikerna fanns både forskare som opponerade sig mot 
mätningarna och tolkningarna av de experiment som låg som grund för 

Fysiksalen, 1920-talet. På bordet en influensmaskin, en så kallad wimshurst- 
maskin, som finns bevarad i Gadolinia (avbildad på nästa sida). 
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teorin och sådana som helt enkelt inte begrep dem.48 Frågan om samti-
dighet var, utöver frågan om eter, en orsak till motståndet. Att samtidig-
het inte längre kunde betraktas som absolut eller universell var en konsek- 
vens av de så kallade Lorentztransformationerna som relativitetsteorin 
bygger på.49 Enligt dessa gäller att om två händelser är samtidiga för en 
observatör, kan de inte vara samtidiga för en annan om dessa rör på sig i 
förhållande till varandra.

Även om många motståndare fokuserade på problemet med samtidig-
het och frågan om ljusets hastighet fanns det även andra vetenskapliga 
orsaker till att förhålla sig skeptiska till relativitetsteorin. Vissa vetenska-
pare menade att även om relativitetsteorin var logiskt konsistent kunde 
den inte ge någon fysisk förklaring till uttänjningen (dilationen) av tid 
och förkortningen av längd – den betraktade dessa effekter som matema-
tiska konsekvenser av ljushastigheten i stället för mekaniska effekter som 
var resultat av klockors och mätapparaters inre dynamik.50 Också i Tysk-
land där forskare överlag varit snabba att anamma teorin var motståndet 
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Wimshurstmaskinen är en typ av 
influensmaskin som användes (och 
fortfarande kan användas) för att 
i undervisningen demonstrera hur 
mekanisk energi övergår i elektrisk 
energi, här i form av elektrostatisk 
spänning mellan de två metall- 
kulorna. Spänningen visar sig som 
kraftiga blixtar mellan kulorna. 
Foto Robert Seger.
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starkt. En av de mest framträdande Einstein-kritikerna var den tyske fysi-
kern Ernst Gehrcke som bland annat gav ut en liten skrift med titeln 
Die Massensuggestion der Relativitätstheorie (1924). Gehrcke, som var fors-
kare vid Physikalisch-Technische Reichsanstalt och professor vid Berlin- 
universitetet, var en experimentellt orienterad fysiker och anhängare av 
eterteorin. År 1921 organiserade sig Gehrcke och andra relativitetskriti-
ker i en sammanslutning som kallade sig ”Academy of Nations”. Sam-
manslutningens mål var att arbeta för en enhetsvetenskap och motverka 
utvecklingen mot det slags ökad specialisering och svårbegriplighet som 
den moderna vetenskapen med Einstein i spetsen enligt dem represen-
terade.51 Lindman och Gehrcke korresponderade och i ett av breven 
utrycker Gehrcke sin tacksamhet för Lindmans stöd, men det framgår 
inte om stödet gällde Gehrckes åsikt om relativitetsteorin.52

Lindman korresponderade på 1920-talet även med en svensk relativi- 
tetskritiker vid namn Sven Lothigius, en jurist och amatörfysiker som 

Spektrometerns prisma bryter upp det inkommande ljuset i ett spektrum.  
Man studerar sedan fördelningen av de olika frekvenserna (färgerna) i det 
uppbrutna ljuset. Eftersom varje kemiskt ämne absorberar och sänder ut ljus  
på ett för ämnet specifikt sätt, kan ett materials kemiska beskaffenhet till  
en del bestämmas med hjälp av en spektrometer. Foto Robert Seger.
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tillsammans med den svenske fysikern C. W. Oseen grundade föreningen 
Svenska fysikersamfundet år 1920 (de två blev senare osams på grund 
av Lothigius inställning till relativitetsteorin). Liksom Gehrcke odlade 
Lothigius tanken om en konspiration där teoretisk sinnade fysiker infilt- 
rerat sig i den akademiska världen, för att inte tala om pressen, och till 
och med Nobelkommittén. Av brevväxlingen framgår också att den kände 
relativitetsmotståndaren Philipp Lenard skickat ett av Lindmans verk till 
Lothigius, något som tyder på att Lindmans arbeten var kända bland de 
tyska relativitetsmotståndarna.53

I ett radioföredrag år 1933 visar Lindman att han inte stod helt främ-
mande till Gehrckes och Lothigius tankar om en konspiration. Han tar 
här upp frågan om en internationell propaganda som försökte pressa fysi-
kerna att ägna sig åt kvantmekanik och relativitet, det vill säga modern 
fysik. På det hela taget tyckte de som förhöll sig skeptiska till relativitets- 
teorin att den fick orimligt mycket uppmärksamhet och att mängden 
publicitet Einstein fick var oskälig.54 Lindman kritiserade i radioföredraget 
relativitetsteorin genom att belysa en av teorins konsekvenser. Den gjorde 
i princip striden mellan heliocentrismen och geocentrismen meningslös 
då ju ett referenssystem med jorden som orörlig vore lika riktigt som ett 
med solen i mitten. Trots detta, som han noterade, skulle ingen fysiker 
påstå att solen kretsar kring jorden. Oavsett sin här synnerligen kritiska 
attityd medger dock Lindman att relativitetsteorin lyckats förena fysikens 
olika områden bakom några grundprinciper på ett intressant sätt trots att 
den enligt hans åsikt inte gav någon begriplig bild av verkligheten.55 

På 1930-talet hade relativitetsteorin ännu förhållandevis många mot-
ståndare men som sådan riskerade man att hamna i dåligt sällskap genom 
att motståndarna i Tyskland på 1930- och 1940-talen grupperade sig under 
rörelsen ”Arische Physik” eller ”Deutsche Physik”. Det senare namnet 
kom från Philipp Lenards år 1936 utgivna lärobok med samma namn. 
”Deutsche Physik” företräddes av de ansedda fysikerna Leonard och 
Johannes Stark. Båda var Nobelpristagare – Lenard 1905 och Stark 1919. 
Den ariska eller tyska fysiken propagerade för en ”sund”, experimentell 
vetenskap som observerade naturen utan vidlyftiga tankeskapelser. Den 
”ariske fysikern” var av ”nordisk ras”, ärlig och flitig medan den ”judiska 
vetenskapen” sågs som osund i sin abstrakthet. Även Gehrcke var aktiv 
inom rörelsen. Rörelsen motsatte sig inte bara relativitetsteorin utan också 
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kvantfysiken varför den kan betraktas som en motståndare till modern 
fysik.56 I Finland var Hjalmar Mellin en anhängare till den ariska fysiken 
men det finns inga tecken på att Lindman skulle ha sympatiserat med de 
”ariska fysikernas” politiska hållning.

Överhuvudtaget lindrades Lindmans kritiska hållning vid ingången till 
1940-talet. I ett föredrag med titeln ’Om några av den moderna fysikens 
resultat’ från 1940 har tonläget blivit mera neutralt. Lindman redogör här 
för relativitetsteorin och dess resultat på ett objektivt sätt, även om han 
påpekar att teorin inte baserade sig på observationer av den fysiska verk-
ligheten, vilket enligt hans uppfattning var det korrekta sättet att utöva 
fysik. Höstterminen 1949 höll han en föreläsningskurs om den speciella 
relativitetsteorin och även hösten 1952 stod relativitetsteori på program-
met, denna gång med filosofie licentiat Karl-Gustav Fogel som lärare.57  

 Hur ska Lindmans till en början negativa inställning till relativitets- 
teorin tolkas? Det har i flera sammanhang framkommit att Einsteins rela-
tivitetsteori var svår och abstrakt. Många framstående fysiker fann det 
svårt att acceptera den av orsaker som presenterats ovan. Till och med en 
så ansedd forskare som den franske matematikern Henri Poincaré för-
höll sig reserverad till relativitetsteorin, trots att han redan år 1900 hade  
ifrågasatt idén om universell samtidighet och i själva verket var först 
med att använda begreppet relativitet.58 Det förefaller rimligt att anta att 
vetenskapsidkare velat ta sig tid för att förstå och smälta den krävande 
teorin. Det är alltså möjligt att förklara en försiktig hållning som veten-
skaplig integritet, en ovilja att förklara sig som anhängare till en teori 
som man inte förstår i grunden. Det kan också finnas strategiska orsa-
ker till motståndet. En forskare kan ibland göra klokt i att inte omedel-
bart acceptera en motstridig teori då man inte ännu är säker på utfallet. 
Kommer teorin att slå igenom på bred front eller förpassas den till margi-
nalen? Vetenskapliga fält är i ständig rörelse och det är möjligt att forskare 
inte alltid vill riskera att marginalisera sig genom att alltför tidigt ansluta 
sig till en teoribildning som kan leda forskningen i en riktning som inte 
skulle följas av majoriteten. Som Westermarcks exempel i kapitel ett visar, 
kunde en ansedd forskare snabbt förskjutas från det disciplinära fältets 
centrum. Samtidigt bör man komma ihåg att det är vetenskapliga kon-
troverser som skapar nya teorier och ny kunskap. 

I Lindmans fall förefaller det som om hans motstånd i första hand 
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handlat om försvar av hans egen uppfattning om fysik, där de empiriska 
bevisen och konsekvenserna av teorin var av största vikt. Det bör fram-
hållas att en sådan syn i Lindmans fall ingalunda handlade om fantasilös-
het som Francks kommentar om experimentella fysiker antydde. Enligt 
Lindmans elev och efterträdare Hilding Slätis hade Lindman utöver djupa 
kunskaper på alla fysikens områden, över sig något konstnärligt som tog 
sig uttryck i hans förmåga att med begränsad apparatur hitta lösningar 
för att få viktiga forskningsresultat.59 Att vissa tyska vetenskapsmän med 
en liknande, det vill säga experimentell, syn på fysik kom att liera sig med 
en organisation som sympatiserade med de nationalsocialistiska idealen 
torde ha känts obekvämt för honom. Det är möjligt att Lindman, som 
avled 1952, aldrig kunde acceptera den allmänna relativitetsteorin efter-
som bevis för den kunde presenteras först på 1960-talet då den allmänna 
relativitetsteorin blev allmänt godtagen. 

Lindmans långa värv vid Åbo Akademi gör att han i mångt och mycket 
personifierade ämnet fysik vid Åbo Akademi. Ännu efter sin pensionering 
skötte han professuren genom årliga förordnanden fram till 1945 varefter 
han tog sig an lektorns uppgifter som tillförordnad. Detta föranleddes av 
en uppenbar brist på lämpliga lärare i fysik – flera av de kunniga perso-
ner som stod till buds lockades av tjänster i Sverige. Till exempel Hilding 
Slätis som förordnades till professor 1945 ansökte omedelbart efter sin till- 
sättning om tjänstledighet för att forska i Stockholm. I ett brev till Lind-
man uttrycker han förhoppningen att Lindman ”kunde ju sköta t.f. pro-
fessuren under vårterminen i mitt ställe och även under höstterminen 
nästa läsår, om Akademien går med härpå. Gå det icke, så tror jag nog 
att Simons [från Helsingfors] skulle åtaga sig att resa av och an och hålla 
koncentrerade föreläsningar och anställa tentamina [...]”.60 Ännu två år 
senare skriver Slätis till Lindman från Stockholm: ”[E]nklast vore det 
om Du h.o.h. skulle sköta professuren.”61 Lindmans insatser behövdes 
fortfarande efter nästan 30 års tjänstgöring. Beträffande Slätis inställning 
till relativitetsteorin och kvantfysiken är det högst sannolikt att han, i 
sin orientering mot kärnfysiken, förhöll sig positiv till dem, i likhet med 
nästan alla fysiker på 1940-talet. Slätis beviljades sedan avsked 1948 för 
att inleda sin karriär vid Kungliga vetenskapsakademins forskningsinstitut 
för fysik i Stockholm. 

Lindmans fall visar hur starkt en enskild professor satte sin prägel på 
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ett ämne vid ett litet universitet. Hans egen forskning och hans syn på vad 
som tillhörde den korpus inom fysiken som undervisades kännetecknade 
fysikämnet under en lång tid. Exemplet visar att det slags antaganden om 
blodig konkurrens som präglar vetenskapshistoriska och sociologiska teo-
rier såsom Bourdieus, som förekommer i kapitlet om Westermarck, inte 
har någon större förklaringskraft i sammanhanget. Orsaken står att finna 
i universitetets litenhet och svårigheten att rekrytera kompetent personal. 
Även om Åbo Akademi kan ses som en av institutionerna inom ett veten-
skapligt fält där en viss typ av hierarki gäller för de vetenskapsidkare som 
är engagerade i fältet, var konkurrensen om tjänsterna i ämnet fysik obe-
fintlig. Och även om det inom det vetenskapliga fältet rådde strider om 
vad som var god vetenskap, kunde man inte i det här fallet tänka sig att 
de som representerade en otidsenlig position skulle frysas ut eller förlora 
sin position. Bristen på kompetenta disputerade fysiker som var villiga att 
verka som professorer vid ett litet resursfattigt universitet gjorde att någon 
kamp inte fördes mellan rivaliserande forskare inom ämnet. Tjänste- 
strukturen vid en institution vid Åbo Akademi innebar i bästa fall en 
professor, en lektor och en assistent. Vi vet att Lindman tidvis även skötte 
assistenturen och lektoratet vid sidan av professuren. Kampen vid Åbo 
Akademi under de första årtiondena handlade om att överleva och om att 
få kompetent personal. En internationellt känd, kunnig och mångsidig 
fysiker som Lindman var uppskattad, oberoende av det paradigm han 
representerade. 

Kvantfysiken och dess tillämpningar:  
Karl-Gustav Fogel

I slutet av 1960-talet hade relativitetsteorin slagit igenom på bred front. 
Rektor Karl-Gustav Fogel, professor i fysik från och med 1954, beskrev i 
sitt inskriptionstal år 1969 motståndet mot relativitetsteorin i 1930-talets 
Tyskland som ett exempel på försök att inskränka forskarens frihet att 
framlägga sanningen ”då den kan synas dem som makten haver obe-
haglig eller obekväm”.62 Få personer betvivlade längre relativitetsteorins 
riktighet, och det fanns ingen förståelse för ”Deutsche Physik”. Även 
den andra stora grenen inom den moderna fysiken, kvantmekaniken, 
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var allmänt accepterad. Vissa experimentellt lagda fysiker – delvis samma 
personer som hade svårt att acceptera relativitetsteorin – hade förhållit 
sig tveksammma till kvantmekaniken men efter andra världskriget hade 
denna slagit igenom, i likhet med relativitetsteorin. 

Om relativitetsteorin revolutionerade sättet att se på tid och rum för-
ändrade kvantmekaniken och kvantfysiken uppfattningen om materiens 
uppbyggnad genom att beskriva atomers och molekylers energinivåer. 
Fysikern Niels Bohr lade år 1913 fram sin modell för hur atomerna fun- 
gerar då de sänder ut och tar emot ljus. År 1900 hade Max Planck pre-
senterat sin teori om svartkroppsstrålningen och något senare hade Ernst 
Rutherford lagt fram sin modell av atomen där atomen framstod som 
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Till höger Karl-Gustav Fogel, vid den första inskriptionen som rektor den 10 
september 1969. Från vänster, kansler Georg Henrik von Wright, avgående 
rektor Nils Erik Enkvist och professor Otto Andersson (rektor 1929–1936).  
Foto Bengt Carpelan.



Å b o  A k a d e m i  o c h  k u n s k a p e n

·  130  ·

en laddad kärna omgiven av ett elektronmoln. Bohrs atommodell, där 
atomen beskrivs som ett miniatyrplanetsystem, kombinerar Plancks och 
Einsteins teorier och Rutherfords modell. I likhet med Einsteins relati-
vitetsteori var utvecklingen av kvantfysiken ett uttryck för den moderna 
fysiken och framstegstron och likaledes epokgörande. Kvantfysiken rönte 
därmed inte bara stor uppmärksamhet inom det vetenskapliga samfun-
det utan kvantmekaniken och atomfysiken började också synas i den all-
männa kulturdebatten.63 Den stora publiken fascinerades av teorierna 
även om de inte fick på långt när lika stort utrymme i dagspressen som 
relativitetsteorin. Att de tre främsta utvecklarna av kvantfysiken, Werner 
Heisenberg, Erwin Schrödinger och Paul Dirac, fick emotta Nobelpriset 
1933 bidrog också till intresset. Dessutom var kvantfysiken, liksom rela-
tivitetsteorin, en så viktig del av den moderna fysiken att ingen fysiker 
kunde förbise den. 

Framför allt utnyttjandet av atomkraften hade inte varit möjlig utan 
kvantmekaniken. Kvantmekaniken, som beskriver hur materien och 
energin beter sig i mikrokosmos, är nödvändig för att beskriva energinivå-
erna hos atomer, metaller, molekyler och subatomära system. Atomforsk-
ningen tilldrog sig också uppmärksamhet, särskilt efter sprängningen av 
atombomberna i Hiroshima och Nagasaki 1945. Trots fasan över insikten 
om att människan med hjälp av de nya förstörelsevapnen, en följd och 
tillämpning av den moderna fysiken, kunde förgöra sig själv präglades 
efterkrigstiden av optimism över de teknologiska framstegen. Kärnfysika-
lisk forskning bedrevs i Finland redan på 1930-talet, främst under ledning 
av Jarl Wasastjerna, professor i tillämpad fysik vid Helsingfors universi-
tet 1925–1946. Undervisning i ”kvantateori” gavs i Helsingfors redan läs-
året 1917–1918 av Hjalmar Tallqvist och atomfysik fanns på programmet 
i början av 1920-talet. Vid Åbo Akademi undervisades kvantfysik inte på 
1920- och 1930-talen. 

Karl Lindmans student Berndt Olof Grönblom kom att ägna sig åt 
kvantmekanik på högsta nivå. Efter utexamineringen från Åbo Akademi 
1933 i en ålder av 19 år fortsatte Grönblom sina studier vid Helsingfors 
universitet och därefter i Rostock där han samarbetade med den framstå-
ende forskaren i kvantmekanik Pasqual Jordan och i Leipzig där han arbe-
tade med Heisenberg som handledare.64 Avhandlingen som Grönblom 
disputerade på vid Helsingfors universitet år 1937 handlade om atom- 
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kärnors struktur. Efter disputationen fick Grönblom en post vid Cornell- 
universitetet och han besökte även Princeton där han bland annat träffade 
Einstein. Grönblom återvände till Finland strax före vinterkrigets utbrott 
för att försvara sitt land – tragiskt nog stupade han år 1941 vid 28 års ålder. 
Den av Rolf Lagerborg sammanställda minnesskriften innehåller en tjugo 
sidors artikel av Heisenberg där denne redogör för Grönbloms arbeten. 
Att det var Lagerborg, professor i filosofi vid Åbo Akademi, som skrev 
minnesskriften berodde på att den begåvade Grönblom hade studerat 
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Karl Lindmans student Berndt Olof Grönblom fortsatte efter utexamineringen 
från Åbo Akademi sina studier vid Helsingfors universitet och i Rostock där  
han samarbetade med Pasqual Jordan samt i Leipzig där han arbetade med 
Werner Heisenberg som handledare.
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filosofi vid Åbo Akademi och imponerat sin professor med sin överlägsen-
het i filosofiska övningar. I samband med Grönbloms disputation skrev 
Lagerborg till sin student: ”Hade jag fått Akademiens unge Russell till 
filosof i stället! Då hade Du haft min professur våren 1941.”65 

Jämfört med Helsingfors, för att inte tala om Rostock och Leipzig, 
kunde Åbo Akademi inte erbjuda det slags handledning och forskarmiljö 
i modern fysik som en forskare med Grönbloms intressen önskade sig. 
I slutet av 1940-talet och början av 1950-talet förändrades situationen. 
Hilding Slätis som var intresserad av kärnfysik förordnades till professor 
1945. Även om Slätis vistades mera i Stockholm än i Åbo på grund av 
sin forskning vid Kungliga tekniska högskolan, är hans forskningsrikt-
ning ett tecken på att en förändring hade skett. Karl-Gustav Fogel å sin 
sida höll regelbundet kurser i kvantmekanik och kvantfysik från och med 
slutet av 1950-talet. Frank Borg berättar i en kolumn i tidskriften Arkhi-
medes om Fogels sista kurs i kvantfysik före pensioneringen. Fogel ”van-
kade omkring gestikulerande, och talade med djup emfas”.66 Var man 
uppnosig fick man lov att komma fram till tavlan och prestera ett bättre 
argument ifall man kunde. Fogel verkar också ha kryddat sin undervis-
ning med anekdoter om kretsen av fysiker som utvecklade kvantfysiken, 
till exempel om Heisenbergs försök att locka Bohr till Tyskland för att 
arbeta på det tyska atombombsprojektet. De två (!) deltagarna på kursen 
fick njuta av en familjär stämning och en miljö som ibland påminde mera 
om en diskussionsklubb än en föreläsningssal.67 Mårten Brenner kom 
sedan under sin tid som professor att hålla kursen Kvantfysik för både 
teoretiker och experimentalister. 

Borgs exempel visar hur Åbo Akademis litenhet påverkade undervis-
ningssituationerna och hur de personliga kontakterna mellan professor 
och student var nära. Med en personal som bestod av professor och lektor 
eller assistent, blev professorns forskningsintressen avgörande för ämnets 
utveckling. Liksom Lindman innehade Fogel lärostolen i många år – han 
beklädde professuren under åren 1954–1985 – och hann sätta sin prägel 
på institutionen. I Fogels fall innebar det en orientering mot kärnfysik. 
Riktningen stärktes då Mårten Brenner tillträdde professuren i experi-
mentell fysik vid samma institution 1966. Enligt Juhani Kurkijärvi satte 
Fogel fart på institutionen, bland annat just genom att ta initiativ till den 
andra professuren i fysik.68 
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Karl-Gustav Fogel (1921–1997) var född i Munsala. Han tog studenten 
vid Vasa Svenska Lyceum 1940 och avlade filosofie kandidatexamen vid 
Helsingfors universitet 1946. Han blev intresserad av kärnfysik tack vare 
sin professor i Helsingfors Lennart Simons som var en av upphovsmännen 
till experimentell kärnfysik i Finland. Fogel tog filosofie licentiatexamen 
år 1949 och disputerade samma år även om han tog ut doktorsgraden 
först 1968 (strax innan han i egenskap av promotor för Åbo Akademis 
matematisk-naturvetenskapliga fakultet skulle promovera andra till dok-
torer). Temat för avhandlingen On the Pseudoscalar Symmetrical Meson 
Theory of Nuclear Forces (1949) var den pseudoskalara symmetriska teorin 
för kärnkrafter. Ända sedan doktorsavhandlingen fokuserade Fogels 
forskning på fortsatta undersökningar av kärnkraftens egenskaper. Fogel 
använde sig av avancerad kvantmekanik och vågmekanik i alla sina arbe-
ten. Han publicerade, vid sidan av sina vetenskapliga publikationer, en 
del populärvetenskapliga artiklar om kärnfysik, dels för att han såg det 
som en akademisk forskares plikt att föra ut sina forskningsresultat till 
allmänheten, dels på grund av det intresse som temat väckte hos den 
läsande publiken.

Liksom de flesta andra fysiker vistades Fogel utomlands, bland annat 
i USA, Danmark, Frankrike och Tyskland. Från och med 1952 blev det 
möjligt för finländska forskare att vistas i Förenta staterna tack vare 
ASLA-Fulbright-stipendier. Fogel vistades vid Cornelluniversitetet som 
visiting fellow åren 1957–1958. I ett brev till dåvarande rektor Sven Lind-
man berättar Fogel om sin vistelse där. Han beskriver hur han tillbringat 
hela hösten med att lära sig tunga atomkärnors fysik. Dessutom förklarar 
Fogel att han planerade att under sommaren besöka några amerikanska 
institut för att få kännedom om modern forskning om hyperfragment, 
det vill säga kortlivade partiklar med anomalt stor massa.69 Fysiker hade 
under 1950-talet upptäckt dessa partiklar och undersökte deras egenska-
per. Det är förståeligt att Fogel intresserade sig för ämnet eftersom det var 
en aktuell fråga inom partikelfysiken. Han hade till och med förhandlat 
sig fram till att han gratis skulle erhålla material för experimentell forsk-
ning om hyperfragment från två amerikanska institut. Fogel hörde sig nu 
för hos Sven Lindman om det vore möjligt för honom att söka ett stipen-
dium för att stanna i Förenta staterna ännu över sommaren 1958 för skaffa 
materialet och delta i konferenser om partikel- och kärnfysik. Fogel hade 
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planerat hyperfragmentforskningen helt med tanke på Åbo Akademi, för 
att berika fysikämnets teoretiska och experimentella forskning.70 

Köpenhamn blev ett viktigt ställe för Fogel genom de nordiska länder-
nas gemensamma institut för teoretisk atomfysik NORDITA som grun-
dades 1957 på initiativ av Nordiska rådet. Förutom NORDITA grundades 
även Nordiskt Kontaktorgan för Atomspørgsmål (NKA) och en nordisk 
grupp för strålsäkerhet.71 Tack vare sin placering i Köpenhamn kunde 
NORDITA ha ett nära samarbete med Niels Bohr-institutet. Institutet 
grundades 1921 av Bohr med syftet att befrämja forskning inom kvant-
mekanik och atomfysik. Fogel var en av de drivande krafterna bakom 
NORDITA, liksom också bakom det nationella forskningsinstitutet för 
teoretisk fysik vid Helsingfors universitet; han satt under ett antal år i 
båda institutionernas styrelse. NORDITAs betydelse för finländska stu-
denter i fysik som intresserade sig för teoretisk fysik och särskilt kärn- och 
atomforskning kan inte överdrivas. De nordiska länderna delade på 20 

Norditas styrelsemöte i augusti 1971. De nordiska ländernas gemensamma 
institut för teoretisk atomfysik Nordita grundades 1957 på initiativ av Nordiska 
rådet. Fogel var i Finland en av de drivande krafterna bakom Nordita.  
Från vänster Fogel, professorn i matematisk fysik, Sven Gösta Nilsson, vid Lunds 
universitet och professorn i fysik vid Helsingfors universitet Pekka Tarjanne. 
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forskarplatser och ett stipendiesystem möjliggjorde ett till två års vistelser 
för yngre forskare. Fogel skickade sina studenter till Köpenhamn i mån 
av möjlighet och stödde dem också i deras internationella förbindelser. 
En av Fogels doktorander, Nils Mustelin, tillbringade exempelvis ett år 
som ASLA-stipendiat vid Massachusetts Institute of Technology och fors-
kade i några år vid NORDITA före sin disputation 1963.

Nils Mustelin var en av de få doktorander som Fogel handledde. Fogels 
student Ebbe Nyman avlade nämligen sin examen 1968 i Förenta staterna 
och Sven-Olof Bäckman 1969 vid NORDITA i Köpenhamn. Mustelins 
avhandling On the Coupling of Angular Momenta in Diatomic Molecules, 
with Applications to the Magnetic Hyperfine Structure (1963) är av intresse 
här eftersom den handlade om ett problem i kvantmekaniken. Man hade 
upptäckt att diatomiska molekylers energinivåer inte kunde beräknas 
med då existerande formler, och Mustelin gjorde en noggrann teoretisk 
genomgång av de effekter som påverkade energinivåerna. 

Då Fogel tillträdde sin professur hade omvälvningarna som skakat 
fysiken 40 år tidigare avklingat. Man kan säga att Fogel representerade ett 
postrevolutionärt skede. Inget grubbel över grunderna och paradoxerna 
inom fysiken kvarstod, ingen tveksamhet gällande det korrekta sättet 
att bedriva fysik förelåg. En fas av normalvetenskap hade inträtt och det 
innebar utvecklande och förtydligande av paradigmet genom insamlande 
av data och en strävan att minska glappet mellan paradigmets hypotes 
och empiri.

Efter att en vetenskaplig teori har etablerat sig blir det också aktu-
ellt med tillämpningar. Användningen av kvantteorin har haft djupgå-
ende konsekvenser för det moderna samhället. Till dessa hör bland annat 
laserteknik och halvledarteknik. En av de viktigaste tillämpningarna av 
kvantfysiken var kärnfysik. Kärnfysiken omgavs på 1940- och 1950-talen 
av ett hemlighetsfullt skimmer. Till exempel den kände amerikanske 
vetenskapsjournalisten David Dietz skriver i boken Atomic Age från 1945  
att guld under atomåldern kommer att förlora sin betydelse efter-
som vetenskapsmännen kommer att kunna tillverka guld industriellt.72 
Därmed skulle alkemisternas gamla dröm om att tillverka guld av icke 
ädla metaller som järn eller bly nu bli verklighet. Även om Fogel knap-
past delade denna optimism använder också han sig av associationen till 
alkemi då han liknar kärnfysiken vid ”modern alkemi”:
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Som förberedelse för föreläsningar i teoretiska ämnen räcker det ofta med att 
teckna ner några rader eller figurer som utgångspunkter. Här har temat för Karl- 
Gustav Fogels föreläsning varit Heisenbergs mycket omtalade osäkerhetsrelation. 
Handskriftssamlingarna, Åbo Akademis bibliotek.
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Ordet alkemist associerar hos de flesta människor fram bilden av en fan-

tast, som instängd i ett lönnligt rum under ivriga besvärjelser blandar 

ihop diverse ämnen till en dekokt, vilken han under ytterligare besvär-

jelser och riter låter klarna, och i vilken han sedan med girighetens van-

sinne i blicken försöker spåra guld. Då man konstaterar, att alkemins 

strävan i en viss bemärkelse gått i arv till den moderna kärnfysiken, får 

man samtidigt medge, att allt talet om atomhemligheter, atomspionage 

m.m. ger en ny upplaga av den ovanstående karikatyrbilden.73

Anspelningen på atomhemligheterna och atomspionaget hade att göra 
med hemligstämplandet av kärnforskningens resultat under kalla kriget. 
Faktum är att praktisk taget all publicering kring kärnforskning upp-
hörde kring 1940 då de krigförande länderna missunsamt bevakade 
forskningsresultat genom hemligstämplande.74 Detta utgjorde en del av 
kapplöpningen om atombomben som USA sedan vann.75 Under sådana 
förhållanden, menade Fogel, kunde döljandet av nya forskningsrön vara 
acceptabelt. I övrigt var han dock en anhängare av forskningens öppen-
het. Han diskuterar i sitt inskriptionstal hösten 1969 forskarens grund-
läggande uppgift att låta andra bli delaktiga av hans (för Fogel var forska-
ren en man) resultat och menar att det var forskarens plikt att ”föra vårt 
vetande framåt och vidga vår kunskap”.76 Detta slags öppna kommuni-
kation blev igen möjligt efter kriget då flera års forskningsresultat offent-
liggjordes på en gång. Fogel utrycker i sin artikel om kärnomvandling 
förhoppningen att den nya utvecklingen (den fredliga användningen av 
atomkraft) skulle bidra till att återställa den rubbade jämvikten i den nya 
vetenskapen.77

En viktig faktor som avgör vilket slags forskning ett universitet kan 
kosta på sig är tillgången till apparatur. Ännu år 1911 hade Ernest Ruther-
ford utfört sitt berömda arbete inom partikelfysik, The scattering of alpha 
and beta particles by matter and the structure of atoms, med hjälp av två 
assistenter och apparatur som rymdes på ett skrivbord.78 Experimentet 
gick ut på att beskjuta en guldfolie med alfapartiklar och visade att ato-
mens massa var samlad till en mycket liten volym. En fysiker som Karl 
Lindman hade, med den apparatur som fanns tillgänglig, inte kunnat 
forska i atomer även om han velat. Han var tvungen att arbeta med enkla 
apparater, antingen i laboratorier eller i sitt hem och hänvisar i sina artiklar 
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till ”samma apparatur som senast”.79 Det berättas också att en av hans gal-
vanometrar föll i golvet och gick sönder under vinterkriget då den fördes i 
skydd.80 Det var högst troligt just denna resursbrist som fick Hilding Slätis 
att permanent söka sig till Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. 
Efter kriget hade den tekniska utvecklingen av apparaturen gått framåt 
och stora dyra maskiner blev nödvändiga inom den experimentella fysi-
ken.81 Efterkrigstidens intresse för kärnfysik, som krävde dyr utrustning 
och fokusering på allt storskaligare projekt i Big Science-anda med stora 
budgetar, stor personal och stora maskiner, förutsatte betydande resur-
ser eller ökat samarbete. Sådana samarbetsprojekt var det redan nämnda 
NORDITA och det samarbete som de västeuropeiska länderna inledde 
för att anlägga den stora partikelacceleratorn vid det europeiska kärn-
forskningscentret CERN i Genève 1954 (Finland anslöt sig 1990). Som 
Fogel beskriver i en artikel med rubriken ’CERN’s högenergiaccelerator, 

Norska studenter vid fysiklaboration i slutet av 1950-talet. Norska ungdomar 
inledde sina studier vid Kemisk-tekniska fakulteten på 1950-talet då man inte 
ännu kunde studera kemiteknik i Norge. Sammanlagt dimitterades 21 norska 
diplomingenjörer under åren 1955–1964. Foto Odd Ellingsen 1952.
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varför den behövs och hur den fungerar’ hade den mera komplicerade 
apparaturen att göra med upptäckten att nukleonen, liksom atomen och 
kärnan, kunde accelereras till höga energinivåer.82 Genom acceleratorn, 
skriver Fogel, hade Europa vunnit en kapplöpning med amerikanare och 
ryssar.83 

Partikelacceleratorer är nödvändiga för att kunna ”se” och forska i 
atomer. De fungerar så, att laddade partiklar accelereras till höga energier 
för experiment inom högenergifysik. Någon sådan apparatur fanns inte 
vid Åbo Akademi då Mårten Brenner tillträdde sin professur i experimen-
tell fysik 1966. Tanken var då att fysiker skulle använda sig av accelerato-
rer vid andra universitet, till exempel cyklotroner vid Forskningsinstitu-
tet för fysik i Stockholm. Vid samma tid planerades den nya byggnaden 
Gadolinia och då reserverades ett utrymme för en institution med acce-
lerator, en plan som Brenner tagit initiativ till. Att en cyklotron skaffades 
från Sovjetunionen hade, förutom med Brenners aktivitet, också att göra 
med det bilaterala handelsutbytet mellan Finland och Sovjetunionen. 
Anskaffningen gjordes i samarbete med Åbo universitet och Sydvästra 
Finlands sjukhusdistrikt. I samma handelspaket ingick betatroner (acce-
leratorer) från Leningrad till Jyväskylä och Tammerfors – och ett stort lass 
ägg från Finland till Leningrad. En viktig orsak till att anskaffningen blev 
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möjlig var att medel till den inräknades i regeringens tilläggsbudget som 
lades fram av C. O. Tallgren, finansminister i Ahti Karjalainens regering 
1970–1971. Tallgrens förståelse för vikten av att främja akademisk forsk-
ning var troligen grundad i hans position som skattmästare för Stiftel-
sen för Åbo Akademi 1964–1973.84 Cyklotronen transporterades till Åbo 
hösten 1973, installerades under det följande året och invigningen ägde 
rum i december 1974.85 Nu låg acceleratorn ”djupt nere under Gadoli-
nia, men ständigt i blickpunkten”, som broschyren Åbo Akademi igår 
och idag rapporterar.86 Ett av de viktigaste resultaten var Åbo PET-center 
som senare utvecklades till ett nationellt forskningsinstitut. Denna till-
lämpning av kärnfysiken handlar om acceleratorbaserade tillämpningar 
som används inom medicinen, såsom PET-skanningar inom diagnosti-
cering. Diagnosticeringen av patienter, till exempel för cancerdiagnoser, 
sker genom radiokemi. Trots att avsikten med den första cyklotronen var 
att utnyttja den till 70 % för forskningsändamål och 30 % för vård av 
patienter är förhållandet numera jämnt mellan forskning och vård.87

Instruktion ges för användning av den nyinstallerade NMR-spektrometern 1975. 
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Den moderna matematiken

Professorn i matematik vid Åbo Akademi Boris Sjöberg noterar i sin 
lärobok Från Euklides till Hilbert (1998), att mängdläran har ”blivit något 
av den atmosfär, som 1900-talsmatematiken andas i, beroende på att 
mängdläran ligger till grund för de flesta matematiska strukturer”.88 

Mängdläran var ett av resultaten av en djupgående förändringspro-
cess som under förra hälften av 1900-talet skakade matematiken. För-
ändringen hade enligt Bernhard Cohen revolutionära drag och kan enligt 
Frank Quinn beskrivas som en vetenskaplig revolution i samma bemär-
kelse som de omvälvningar som skakat fysiken.89 Det faktum att mate-
matiken kring sekelskiftet 1900 genomgick ett betydande paradigmskifte 
påverkade inte människors liv och tänkande på samma sätt som relativi-
tetsteorin och kvantfysiken. Omvälvningen inom matematiken bidrog 
dock på ett avgörande sätt till utvecklingen av informationsteknologi, 
något som kommit att revolutionera tillvaron på ett sätt som ingen kunde 
drömma om i början av 1900-talet.
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Den kris som drabbade matematiken kring sekelskiftet 1900 förorsa-
kades av att det då använda oändlighetsbegreppet inte kunde hanteras 
med den exakthet som man var van vid inom matematiken. Motsägelser 
hotade uppstå, något som är fatalt inom ett logiskt uppbyggt ämne som 
matematik. Matematiker och filosofer såsom Gottlob Frege, Bertrand 
Russel, David Hilbert, Kurt Gödel och Alan Turing tog itu med bägge 
begreppen. Hänvisningar till äldre filosofer såsom René Descartes, David 
Hume och Immanuel Kant förekom under brytningsfasen på ett sätt som 
inte skett före eller efteråt. Efter en del försök och misstag förklarades 
exaktheten i termer av formalisering och formella manipulationer (som 
sedan kunde automatiseras) och oändligheten explikerades med hjälp av 
mängdläran med dess hierarki av olika oändligheter.90 Bägge explikatio-
ner, där den förra gällde bevis och beräkning och den senare gällde struk-
turer och matematiska modeller, fick därefter utgöra matematikens nya 
grundvalar. Dessa uppfattningar har sedan 1920-talet accepterats av så 
gott som hela det matematiska samfundet och har således varit i kraft 
under den tid Åbo Akademi existerat. Till exempel tidens mest betydande 
matematiker David Hilbert var en entusiastisk anhängare av mängdläran. 
Han konstaterade år 1910 att mängdläran hade en enastående roll i mate-
matiken och utövade en kraftfull inverkan på alla grenar inom ämnet.91 

Acceleratorn i Gadolinia. Foto Lars Berggren 2012.
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Utanför matematikernas och de analytiska filosofernas kretsar berör-
des dock ingen av stridigheterna och själva omvälvningen nådde inte 
över nyhetströsklarna. Desto mera anmärkningsvärt är det därför att 
mängdläran under det kalla kriget på 1960-talet blev en stormaktspoli-
tisk säkerhetsfråga som resulterade i en genomgripande reform av skol-
undervisningen i matematik från första klassen uppåt i så gott som hela 
västvärlden. På detta sätt kom mängdläran, under beteckningen ”den 
nya matematiken” att beröra hela befolkningen, såväl barn som föräldrar, 
under ett par decennier. Tanken bakom den nya matematiken var att 
minska klyftan mellan skolundervisningen och vetenskapen. En orsak 
var det ökade intresset för informationsbehandling och logik i Förenta 
staterna. Där den gamla matematiken handlat om mekaniskt räknande, 
innebar den nya matematiken logiskt tänkande. En bakgrundsfaktor 
var förutsägelsen att datorerna i framtiden skulle bli så betydelsefulla att 
logiken skulle komma att vara viktigare än räknandet. En annan orsak 
till att införa den nya matematiken i skolorna var Förenta staternas och 
hela västvärldens försök att knappa in på Sovjetunionens försprång inom 
teknik och tekniska vetenskaper och därför också inom matematik, vilket 
man ansåg att ryssarnas uppskjutande av Sputnik 1 år 1957 hade lagt i 
dagen. Efter Sputnik-krisen stiftades en särskild lag i Förenta staterna 
som ökade finansieringen av sådan matematisk och naturvetenskaplig 
forskning som kunde gynna landets försvar och rymdforskning.92

Det var framför allt matematiker vid Stanford University och Univer-
sity of Illinois som förfäktade tanken att studenterna skulle ges förståelse 
i stället för att plugga tabeller. Avsikten var att de via mängdläran skulle 
få kunskap om de enklaste delarna av matematikens grunder. Även en 
grupp franska matematiker, de så kallade bourbakisterna, inspirerades 
av tanken att matematikundervisningen vid universiteten skulle teore-
tiseras. Inom gruppen, som kallade sig Nicolas Bourbaki, märks Claude 
Chevalley, André Weil, Henri Cartan och Jean Dieudonné, som kon-
sekvent arbetade inom paradigmet för den moderna matematiken och 
som också ivrade för ett nytt slags matematikundervisning som grun-
dade sig på mängdläran. I Tyskland hyste utvecklarna av det såkallade 
Erlangen-programmet liknande planer.93 Om man ska ange ett datum för 
omdaningen av matematikundervisningen i västvärlden kan konferen-
sen New Thinking in School Mathematics på slottet Royaumont utanför 
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Paris i november 1959 betraktas som ett startskott. Amerikanska och 
europeiska forskare möttes för att debattera hur framtidens utbildning i 
matematik skulle se ut. Den tongivande bourbakisten Jean Dieudonné 
berättas ha utropat: ”Ned med Euklides!” Tanken var att den moderna 
matematiken skulle byggas upp med logiska begrepp utifrån abstrakta 

Mängdläran har ”blivit något av den 
atmosfär, som 1900-talsmatematiken 
andas i, beroende på att mängdläran 
ligger till grund för de flesta matema-
tiska strukturer”. Boris Sjöberg, Från 
Euklides till Hilbert (1998).

axiom i stället för den euklidiska geometrin 
som matematikundervisningen hade base-
rat sig på sedan antiken.94

I likhet med de flesta nya vetenskapliga 
idéer, uppstod den nya kunskapen vid vissa 
tongivande universitet och den cirkulerade 
småningom vidare till de provinsiella uni-
versiteten som låg längre borta från kun-
skapsproduktionens kärnområden. Sålunda 
påverkar universiteten, genom olika kana-
ler, kunskapen och förståelsen om utveck-
lingen inom de olika vetenskapliga disci- 
plinerna ute i samhället. En viktig kanal är 
skolan och skolundervisningen. De utveck-
lingsförlopp och forskningsresultat som 
utmynnar i vetenskapligt nytänkande och 
omvälvningar når småningom skolvärlden i 
förenklad form eller genom användningen 
av nya begrepp. Universiten kan således 
betraktas som förmedlare mellan den ”stora 
vetenskapen” och de frågeställningar och 
problem som skolelever får möta i skolun-
dervisningen. Den så kallade nya matema-
tiken, som baserade sig på mängdteori, är 
ett exempel på en sådan utveckling. Även om mängdläran som sådan 
inte var ett särskilt populärt tema för forskning och lärdomsprov vid Åbo 
Akademi, har matematikerna genomgående sedan mitten av 1900-talet 
använt sig av begrepp ur mängdläran i och med att dessa ingått i de 
nya grundvalarna för hela ämnet. Då ämnet matematik vid Åbo Aka-
demi, i synnerhet den teoretiska (icke-tillämpade) linjen, i rätt hög grad 
har ansvarat för utbildningen av matematiklärare, kom Åbo Akademi 
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att spela en viktig roll i reformen av skolundervisningen i matematik på 
svenskt håll. 

Den nya matematiken berörde egentligen inte det väsentliga med 
mängdläran, nämligen oändlighetsbegreppet. Därför innebar reformen 
att man införde nya verktyg som endast yrkesmatematiker behövde och 
då oftast i rätt intrikata sammanhang. Till den del mängdläran kom till 
användning i skolan framstod den som helt trivial och den abstraktion 
den var avsedd att bidra med uppfattades av elever och många lärare som 
ett sätt att uttrycka självklarheter på ett svårt sätt. 

I Finland planerades den nya matematikundervisningen tillsammans 
med de övriga nordiska länderna inom ramen för Nordiska kommit-
tén för modernisering av matematikundervisningen som grundades år 
1960.95 Enligt Paavo Malinen var den finländska insatsen i kommitténs 
rapport liten trots att den finländska gruppens ordförande Yrjö Juve var 
en respekterad expert på matematikundervisning.96 Genom främst dansk 
påtryckning antogs bourbakisternas idéer om matematik som grund för 
planeringen. Enligt amerikansk modell kallades den reformerade mate-
matiken för den nya matematiken. Reformen formaliserades i grund-
skolans läroplanskommittés betänkande 1970. Kommittén hade hunnit 
testa några undervisningstexter även i Finland, men man hann inte satsa 
mycket på utbildningen av lärare.97 Eftersom reformen av matematik-
undervisningen sammanföll med införandet av grundskolan i Finland, 
vilket sysselsatte lärarna i hög grad, hade många matematiklärare varken 
tid eller ork att sätta sig in i de nya matematiska strukturerna.98 Alla 
var inte heller entusiastiska över de nya vindarna i matematikundervis-
ningen. Frågan diskuterades under den femte nordiska kongressen för 
lärare i matematik, fysik och kemi i Helsingfors 1963. Professor Rolf 
Nevanlinna var en av dem som anförde kritiska synpunkter på den nya 
matematikundervisningen: 

Man står slagen av häpnad då man erfar att en del ivrare för en radikal 

reformering av skolundervisningen i matematik samlats kring stridsro-

pet ”Ned med Euklides!” Hur kan det vara möjligt att något till denna 

grad inskränkt kan lanseras, därtill från håll som utan tvivel förtjänar 

beröm för märkliga bidrag till den samtida matematiska vetenskapen?99
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Motståndet mot den didaktiska reformen var stort i synnerhet bland 
föräldrar. Undervisningen av mängdlära i skolorna ledde till att de hade 
svårt att förstå den matematik deras barn undervisades. Därför ombads 
forskarstuderande i matematik vid Åbo Akademi hålla kurser i ny mate-
matik inom folkbildande institutioner för att hjälpa föräldrar förstå skol-
matematiken så att de i sin tur kunde hjälpa sina barn. Då reformen tids-
mässigt sammanföll med den starkt politiserade ungdomsrevolten, kan 
man anta att införandet av den nya matematiken i skolundervisningen 
ytterligare fördjupade generationsklyftorna. 

Mellan grundforskning och lärarutbildning

Enligt Boris Sjöberg och Göran Högnäs utgör 1960-talet en vändpunkt 
i Matematiska institutionens historia.100 Till detta bidrog statsunderstö-
det som möjliggjorde inrättandet av nya lärartjänster. Samtidigt upp-
levde ämnet matematik en expansiv fas med kraftigt ökade studentantal 
under 1960- och 1970-talen. Antalet utexaminerade kandidater under 
åren 1951–1960 var 17, under åren 1961–1970 hade de ökat till 59, medan 
siffran för åren 1971–1980 var hela 129.101 Boris Sjöberg skötte profes- 
suren i teoretisk matematik från och med 1965 och utnämndes till dess 
ordinarie innehavare 1971 mitt i denna fas av snabb tillväxt. Även en ny 
professur i tillämpad matematik inrättades 1962 med Bertil Qvist som 
förste innehavare.

Boris Sjöberg föddes 1930 i Pjelax. Han avlade filosofie kandidat- 
examen 1955 och disputerade för doktorsgraden 1963. Från och med 1964 
var han lektor i matematik vid Åbo Akademi och skötte professuren som 
tillförordnad från och med 1965. Sjöberg vistades vid flera tillfällen i Väst-
tyskland och Schweiz, bland annat verkade han som assistent i matematik 
vid universitetet i Heidelberg 1957–1958 och som assistent i kärnfysik vid 
universitetet i Bonn 1960–1961. Ett annat utlandsbesök som förtjänar att 
nämnas är vistelsen vid University of Michigan läsåret 1975–76 som möj-
liggjordes av ett forskningsstipendium. Doktorsavhandlingen, vars tema 
baserade sig på ett förslag från den äldre kollegan Rolf Nevanlinna, har 
titeln Übertragung einiger Sätze aus der Theorie der meromorphen Funkti- 
onen endlicher Ordnung auf die Potentialtheorie och behandlar potential- 
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teori, en del av funktionsteorin (speciellt rörande så kallade harmoniska 
funktioner), ett område som han efter att ha blivit professor i Åbo tycks 
ha övergett till förmån för allmän topologi. Sjöberg och Nevanlinna 
umgicks mycket, framför allt under Sjöbergs forskningsvistelser i Zürich 
och Nevanlinna fungerade som opponent ex officio då Sjöberg dispute-
rade för doktorsgraden.102

Sjöberg hade som professor ansvar för att blivande matematiklärare 
kände till mängdlära då reformen genomfördes i enlighet med Undervis-
ningsministeriets planer på 1960- och 1970-talen. Redan i sin lectio prae- 
cursoria inför doktorsdisputationen kommenterade Sjöberg förändring-
arna som matematiken genomgått på 1900-talet. Han var synnerligen 
väl förtrogen med matematikens historia som han behandlar i läroboken 
Från Euklides till Hilbert. Sjöberg fastställde att matematiken under tidi-
gare århundraden baserat sig på direkt iakttagelse och fokuserat på kon-
kreta problem. Däremot hade 1900-talsmatematiken allt mer börjat utgå 
från abstrakta termer och formella symboler.103 

Den forskning som bedrevs på den teoretiska linjen koncentrerade sig 
under Sjöbergs tid på allmän topologi, en gren som kan ses som en natur-
lig utväxt av den moderna matematiken nya grundvalar, där man efter-
strävar att algebraisk-logiskt behandla generaliseringar av begrepp som 
kontinuitet och gränsvärde. Dessa är centrala inom geometri och trigo-
nometri och inom analytisk geometri med dess bruk av funktionskurvor 
i koordinatsystem, bekanta från skolmatematiken och använda i nästan 
alla tillämpningar av klassisk matematik.104 Inom topologin kom de mest 
grundläggande frågorna inom den moderna matematiken i beröring med 
klassisk matematik. 

Utan att direkt ivra för den nya skolpedagogiska idén byggde Sjöberg 
upp alla kurser på den teoretiska linjen vid Åbo Akademi på ett axioma-
tiskt sätt inom ramarna för mängdläran. Den nya matematiken beaktades 
särkilt i undervisningen på ämnesnivå och fördjupad nivå, medan grund-
studierna inte påverkades i samma grad. Enligt Göran Högnäs berörde 
den nya matematiken inte i någon högre grad forskarstuderande på 1970-
talet.105 I undervisningen infördes elementär logik och mängdlära i flera 
kurser. Det här svarade i första hand mot ett rent praktisk behov att 
strömlinjeforma det matematiska språket och beteckningssättet. Genom 
att lära ut det moderniserade språket och beteckningssättet inledningsvis 
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slapp man ta upp samma saker i början av flera olika kurser.106 Därige-
nom var alla utexaminerade lärare under denna tid väl förtrogna med de 
begrepp och metoder som den nya matematiken införde i skolorna och 
hade således knappast några problem att använda dem i sin egen under-
visning. Sjöberg, som i sin installationsföreläsning 1972 behandlar ”några 
tendenser i modern matematik”, diskuterar också den nya matematiken 
och bourbakisterna i slutet av sin föreläsning. Han börjar med en neutral 
beskrivning där han bedömer bourbakisternas framställning som alltige-
nom abstrakt och noterar deras sätt att gå från det allmänna till det speci-
ella. Småningom blir tonen mer kritisk, till exempel då Sjöberg anmärker 
att det, i och med att ”allt byggs upp på rent formell bas utan någon 
som helst anknytning till åskådningen”, dröjde ganska länge innan till 
exempel vinkelbegreppet infördes. Till slut ifrågasätter han om utveck-
lingen varit till gagn för matematiken och konstaterar att ”man ibland 
har en känsla av att åtminstone vissa grenar av matematiken har glidit 
väl långt bort ifrån den inspirationskälla som åskådningen i alla tider har 
utgjort”.107 Det här kan tolkas som, om inte en direkt kritik, åtminstone 
som ett ifrågasättande av det bruk man inom didaktiken gjorde av den 
moderna matematikens principer.

Undervisningen i den nya matematiken gav inte de önskade resulta-
ten. Överallt, såväl i USA som i Europa, visade det sig att den nya mate-
matiken, med undantag endast för några fåtaliga skolor för överbegåvade, 
inte hjälpte utan stjälpte.108 Återgången till det gamla sågs som en lösning 
på de problem som den nya matematiken givit upphov till. Den kritik 
som Rolf Nevanlinna anfört bidrog också till återgången. Åren 1975–1976 
tillsatte Skolstyrelsen en kommitté som hade till uppgift att bestämma 
skolmatematikens innehåll. Härvid avskaffades en del av det som uppfat-
tades som utmanande och tidskrävande. Även internationellt sågs refor-
men i efterhand som ett gigantiskt fiasko där man låtit yrkesmatematiker 
bestämma i pedagogiska frågor. Reformen avskrevs officiellt i Finland 
1983 och efterföljdes av en ”pedagogernas revolt”. Betoningen har sedan 
dess legat på pedagogiska metoder och inte på ämnesmässiga frågor.109  
Följderna av krisen syntes under en längre tid än så i förändrade attityder 
till matematiken och dess utövare.110 

Snart inträffade emellertid en vändning genom den begynnande 
datoriseringen i samhället. Åtminstone i början uppfattades denna som 
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stammande från matematiken. Redan före decennieskiftet 1980 torde 
allmänheten dock ha börjat uppfatta konstruktionen av mjukvara för 
datorer som något annat än en matematisk verksamhet, och delvis med 
rätta, för arbetet inom datatekniken övergick allt mer till att göra bruk av 
redan utvecklad programvara på ett sätt som var mera ingenjörsmässigt 
än vetenskapligt.

V e t e n s k a p l i g a  r e v o l u t i o n e r  i  p e r i f e r i n

Informationsbehandling och datateknik

Datavetenskap, datateknik och hela datoriseringen av vårt samhälle kan 
ses som en ytterligare följd av samma vetenskapliga revolution som ska-
kade om matematiken och gav den dess nuvarande moderna grund-
valar. Revolutionen berörde för datavetenskapens del huvudsakligen 
bara begreppen beräkning och logisk slutledning. Den kris som hotade 
matematiken under årtiondena kring 1900 gällde i hög grad just dessa 
begrepp. Under 1900-talets första årtionden började matematiker och 
filosofer inse att beräkning och logisk slutledning bäst kunde göras expli-
cita (exakta och absolut säkra) i följande bemärkelse: Man formalise-
rade språket för att utesluta olika tolkningsmöjligheter rörande logiska 

Institutionens kafferum i ASA-huset sommaren 1979. Från vänster Sten Bjon, 
Else-May Löf, Boris Sjöberg och Reino Vainio. Foto Gunnar Högnäs.



Å b o  A k a d e m i  o c h  k u n s k a p e n

·  150  ·

slutledningar och beräkningar. Därefter kunde dessa automatiseras och 
utföras av maskiner så att ingen intelligens, intuition eller förståelse 
behövdes, utan det räckte med att konsekvent och idogt tillämpa några 
förhållandevis få givna regler. Genom detta grepp med formalisering och 
automatisering visade det sig att matematikerna förmådde avvärja den 
kris som såg ut att förstöra matematiken så till vida att krisen hade hotat 
att splittrat matematiken i sinsemellan oförenliga delområden. Samtidigt 
öppnade undersökningarna och explikationerna av begreppen beräkning 
och logisk slutledning utsikter för att utveckla mer och mer avancerade 
räknemaskiner, kalkylatorer och efter hand datorer med program för 
olika ändamål. Elektricitetsläran (och andra delar av fysiken) samt kemin 
gav teoretiska grunder och ramar för att elektrotekniskt förverkliga de 
teoretiskt påvisade möjligheterna att låta maskiner räkna och bevisa och 
hantera information. Ett enkelt och grundläggande exempel består i att 
den logiska distinktionen mellan sant och osant tekniskt hanteras med 
hjälp av distinktionen mellan att en strömkrets är öppen (strömförande) 
eller sluten (icke strömförande). Under 1970-talet började ”datamaski-
nerna” vara så pass komplicerade att man började kräva teoretisk expertis 
också på själva maskinerna och de program som skapades. En ny akade-
misk disciplin bröt sig då ut ur matematiken, en disciplin som på eng-
elska kallades ”computer science” och som småningom på svenska fick 
namnet ”datavetenskap”. De rent tekniska aspekterna av datavetenskap 
hade överallt redan tidigt övergått till nya tekniska ämnen, computer engi- 
neering och soft ware engineering, vilka vid Åbo Akademi från och med 
1999 kom att falla inom ämnet datateknik. 

Den första generationen av forskare inom det nya akademiska områ-
det datavetenskap bestod av matematiker och av en ansenlig del filosofer. 
Logikens position inom det akademiska fältet blir härvidlag intressant.111 
Som akademiskt ämne var logiken ända till 1980-talet huvudsakligen 
företrädd som en del av filosofiämnet vid humanistiska fakulteter. Så var 
fallet också vid Åbo Akademi. Logiskt inriktade forskare innehade pro-
fessuren i filosofi börjande med Erik Stenius från 1949 fram till mitten av 
1960-talet då Stenius efterträddes av Krister Segerberg, som i egenskap av 
logiker verkade som professor i filosofi under hela 1970-talet, innan han 
lämnade Åbo Akademi för en internationell karriär. Från och med 1980-
talet började logiken nästan överallt i världen driva iväg från filosofin 
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mot datavetenskapen direkt eller via matematiken. Samtidigt förflytta-
des fokus till frågeställningar som hade mest relevans just för datavetare. 
Detta allmänna mönster följdes också vid Åbo Akademi. Från mitten av 
1980-talet bedrevs forskningen och undervisningen inom formell logik 
nästan uteslutande vid Institutionen för informationsbehandling, senare 
kallad datavetenskap.

De första kurserna i databehandling i Åbo gavs våren 1960 då data-
maskinen Wegematic 1000 hade donerats till Åbo-högskolorna av Wen-
ner-Gren-Center. Vid samma tid började undervisning i databehandling 
ordnas vid handelshögskolan vid Åbo Akademi.112 År 1967 anhöll Mate-
matisk-naturvetenskapliga fakulteten hos kansler att ämnet informa-
tionsbehandling skulle upptas som examensämne, och samma år kunde 
vitsordet approbatur i informationsbehandling avläggas vid fakulteten. 
Lärarna och examinatorerna var matematiker. Filosofie licentiat Aimo 
Törn, matematiker till sin utbildning och senare biträdande professor 
i informationsteori och databehandling, hade haft möjligheten att för-
kovra sig i ämnet under en vistelse som ASLA-Fulbright-stipendiat vid 
institutionen för Computer Science vid Stanford University. Törn hade 
haft undervisnings- och forskarbefattningar på den teoretiska linjen inom 
matematiken vid Åbo Akademi. Professor Karl-Gustav Fogel hade å sin 
sida varit aktiv i projektet att skaffa datorer till Åbo Akademi. Detta är 
knappast förvånande, eftersom man under hans tid allt mer började ha 
nytta av datorer i beräkningsmässigt tung fysik. 

Det är intressant att notera att matematikens popularitet vid Åbo Aka-
demi under den stora tillströmningen av studenter på 1970-talet ökade 
för att sedan minska från och med början av 1980-talet. Slutsatsen att 
orsaken var grundandet av ämnet informationsbehandling ligger nära till 
hands. Studenter som var intresserade av databehandling och som före 
grundandet av ämnet hade sökt sig till matematikstudier kunde nu i stäl-
let söka till ämnet informationsbehandling. För att utreda huruvida detta 
intresse för informationsbehandling kommer till uttryck inom matemati-
kämnet, undersökte filosofie kandidat Jonas Lindblad matematikämnets 
avhandlingar pro gradu och diverse uppsatser från åren 1960 till 1999. 
Avhandlingarna och uppsatserna studerades genom att iaktta variab-
ler som kunde indikera att de valda ämnena visar på en utveckling mot 
frågor som har relevans för datavetenskap och informationsteknologi 

V e t e n s k a p l i g a  r e v o l u t i o n e r  i  p e r i f e r i n
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(IT).113 Man kan under åren 1970–1980 se en ökning av avhandlingar 
med IT-relevans med en topp år 1980 varefter trenden blir nedåtgående. 
Resultatet visar alltså på en svag trend: avhandlingarna med IT-anknyt-
ning blir något färre även då man tar i beaktande minskningen av stu-
denter som sökte sig till ämnet matematik. Då informationsbehandling 
(senare datavetenskap) växer fram som ett eget ämne, minskar det relativa 
antalet examina i matematik fastän ökningen av antalet studenter vid 
Åbo Akademi ännu består.

Som exemplet ovan visar, fanns det en koppling mellan matematik 
och datavetenskap. Matematik var ända till 2012 ett obligatoriskt biämne 
för studerande i datavetenskap, och studerande i datateknik hade samma 
matematikkurser som övriga ingenjörer, vilket inte var ovanligt på andra 

Datamaskinen Wegematic 1000 donerades till Åbo-högskolorna av Wenner-
Gren-Center i november 1960. Professor K.V. Laurikainen, B. Stenvik, O. 
Holmström och A. Ahlnäs bekantar sig med maskinen. 
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håll i världen heller. Men senare har datavetenskap tagit över kurserna i 
de matematiska grunderna för IT. Enligt Ralph-Johan Back, professor i 
datavetenskap vid Åbo Akademi professor i datavetenskap vid Åbo Aka-
demi 1983–2017, var det nya ämnets förhållande till matematiska institu-
tionen hela tiden gott, och kampen om fördelningen av resurser var hård 
och bitter snarare i förhållande till andra ämnen vid den matematisk- 
naturvetenskapliga fakulteten än till matematiken.114 Ämnet informa-
tionsbehandling vid Åbo Akademi var från början mycket forsknings-
inriktat och det största problemet för institutionen var att få tillräckligt 
många studenter med stark bakgrund inom matematik. Svenskfinland 
visade sig vara för litet för att lösa problemet. Back löste det därför tio år 
efter sitt tillträde som professor genom att tillsammans med den matema-
tiska och den datavetenskapliga institutionen vid Åbo universitet och Åbo 
handelshögskola 1994 starta en forskarskola, Turku Centre for Computer  
Science (TUCS), med internationell rekrytering av doktorander. 

Backs egen forskning har rört frågor som ligger mycket nära den 
moderna matematikens grundvalar. Dess fokus har varit på att utveckla 
en formell bevisföring och en semantik för denna som är anpassad till 
programverifiering och programmering överlag. Forskningen vid ämnet 
informationsteknologi har också bidragit till matematikundervisningen 
i skolor. Kring år 2000 utnyttjade Back resultaten i grundforskningen 
inom forskningsprojekt som han skapade för att modernisera och dato-
risera matematikundervisningen i skolvärlden och vid universiteten på 
grundnivån. Moderniseringen gällde allt från hur elever och studerande 
skulle lösa uppgifter till författande av elektroniska och interaktiva skol- 
böcker.115 

De här didaktiska projekten bör ses mot bakgrunden av en ny kris 
inom matematikundervisningen som hade och har berört hela västvärlden 
och som i USA under 1990-talet och en tid framöver gick under namnet 
the math wars.116 Olika idéer om matematikens didaktik hade debatte-
rats i en situation där elevers och studenters kunskaper, färdigheter och 
intresse hade varit nedåtgående trots alla försök från myndigheters och 
pedagogers håll att vända trenden. Knappt någon i maktposition i väster- 
ländska samhällen ifrågasatte på den tiden tanken om att både stärkan-
det av samhällets konkurrenskraft och utvecklandet och utnyttjandet 
av ny teknik förutsatte allt fler människor med allt bättre matematiska 
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färdigheter. Men de ekonomiska svårigheterna i Finland, och inom EU 
överlag, som myndigheterna försökt få bukt med bland annat genom rela-
tiv minskning av den statliga finansieringen av universiteten, antyder att 
politikerna sedan 1990-talet har tänkt om och gått in för att betjäna före-
tagen mera direkt än tidigare. Trenden har varit att, där det går att göra, 
låta forskningsprojekt som finansieras av företag ersätta internt initierad 
forskning. Den tidigare vägledande idén om att matematiska färdigheter 

Assistent Jarl Ahlbeck med datorn Honeywell H-316 som Anläggningsteknik 
vid Kemisk-tekniska fakulteten köpte i början av 1970-talet. Honeywell var 
snabbare än sextiotalsmaskinen IBM 1130 och fick snart även skivminne och 
plotter. På maskinen kunde man göra avancerade uträkningar på den och slapp 
köa nattetid till Åbo Universitet där IBM 1130 fanns. Även om IBM 1130 var 
den stora ”revolutionen” kan Honeywell betraktas som en liten ”revolution”. 
(Uppgift av Jarl Ahlbeck 21.9.2016.) Foto O. A. Hedenström.

och teoretiska kunskaper på universitetsnivå är helt nödvändiga också för 
den ekonomiska utvecklingen har gradvis tunnats ut och fått ge vika för 
idéer om nödvändigheten av direkta yrkesinriktade utbildningar. 



·  155  ·

Revolutionerande kunskap i periferin

Syftet med kapitlet har varit att undersöka hur de stora vetenskapliga 
revolutionerna inom fysiken och matematiken har påverkat undervis-
ning och forskning inom några ämnen vid Åbo Akademi. Dessutom har 
avsikten varit att visa att omvälvningarna i fysiken och matematiken kan 
ses som uttryck för samma större kunskapsteoretiska brytningspunkt, 
och att framväxten av informationsteknologi är en av dess följder. En 
diskussion om mottagandet av nyheter som relativitetsteorin, kvant- 
fysiken och den moderna matematiken vid ett litet universitet som Åbo 
Akademi handlar till stor del om enskilda individers hållning. Professo-
rerna Lindman, Fogel och Sjöberg mötte brytningspunkterna som för-
anleddes av den vetenskapliga revolutionen i dess olika faser. Vid Karl 
Lindmans tillträde som professor var relativitetsteorin ännu en ny och 
omtvistad teori. Lindman kunde inte som rigoröst empiriskt orienterad 
experimentalfysiker acceptera den allmänna relativitetsteorin som i så 
hög grad baserade sig på matematiska modeller. Hans kritiska inställning 
är lätt att förklara ännu på 1910- och 1920-talen då relativitetsteorin var 
ny och många fysiker förhöll sig tveksamma till den komplicerade och 
abstrakta teorin. Under Lindmans första årtionde som professor visste 
ännu ingen hur kritiken mot relativitetsteorin skulle utfalla. Man kan 
tänka sig att en professor vid ett nytt universitet känner ett ansvar att 
upprätthålla sin vetenskapliga integritet och inte i en hast förklara sig 
som anhängare till något som kunde visa sig vara en passerande mode-
fluga. På 1930-talet var Lindman dock på grund av sin skeptiska hållning 
i minoritet bland fysikerna i Finland. Lindman kan räknas som en av de 
forskare som kritiskt prövade relativitetsteorierna. 

För Lindmans efterföljare Hilding Slätis och Karl-Gustav Fogel fram-
stod den allmänna relativitetsteorin som en självklar beståndsdel av den 
moderna fysiken. Då Fogel tillträdde sin professur representerade inte 
heller kvantfysiken längre någon revolutionär lära utan var allmänt accep-
terad. Det kan därför sägas att Fogel mötte kvantmekaniken i ett postre-
volutionärt skede där forskningen karaktäriserades av normalvetenskap. 
Fogels fokus på kärnfysik kan ses som en tillämpning av kvantfysiken. 

V e t e n s k a p l i g a  r e v o l u t i o n e r  i  p e r i f e r i n
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Vid Boris Sjöbergs tillträde till professuren i matematik 1971 var också 
den moderna matematiken redan en självklarhet och inget var naturli-
gare än att låta den framträda tydligt i undervisningen och forskningen. 
Sjöbergs forskningsinriktning, allmän topologi, representerade vid denna 
tid ett forskningsområde där de mest grundläggande frågorna inom den 
moderna matematiken kom i beröring med klassisk matematik. Via sin 
undervisning förmedlade han det slags matematisk kunskap som gymna-
sielärare i matematik behövde för att undervisa i den nya matematiken så 
länge läroplanen krävde det.

Framväxten av det nya ämnet och institutionen för informationsbe-
handling får här representera en slutpunkt för en utveckling som förutom 
fysiken och matematiken påverkat teknologin, vetenskapssynen och hela 
vår världsbild. Ur en snävare vetenskapshistorisk synvinkel illustrerar upp- 
komsten av ämnet informationsbehandling framväxten av en ny akade-
misk disciplin. Till skillnad från till exempel psykologin som uppstod 
ur ett annat ämne, nämligen filosofin, och ämnet biokemi, som upp-
stod som en kombination av två ämnen, var faktorerna som låg bakom 
informationsbehandling mera grundade i praktiska behov och ny tekno-
logi. Bland akademiska discipliner som ligger bakom informationstekno-
logi – datavetenskap, filosofi, lingvistik, informationsvetenskap – torde 
matematiken dock vara den viktigaste. Undersökningen av utvecklingen 
vid Åbo Akademi visar att matematiken härvid har varit av fundamental 
betydelse, och att framväxten av det nya ämnet informationsbehandling 
nästan kan beskrivas som en utvidgning eller avknoppning av matemati-
kämnet. Inom det akademiska fältet betydde utvecklingen att den gamla 
ärevördiga matematiken som universitetsämne fick ett av sina barn som 
sin hårdaste konkurrent också då det gällde pengar och studenter. 

*
Inget universitet i världen har kunnat göra sig oberoende av eller motstå 
de idéer som de här behandlade revolutionerna innebar. Likväl har olika 
lärosäten tagit emot det nya på olika sätt. Åbo Akademi hörde inte till 
en början till de mest framsynta universiteten när det gällde att anamma 
de nya teorierna inom fysiken. Till dessa hörde bara ett fåtal universitet 
i världen, lärosätena inom vilka revolutionärerna eller deras närmaste 
efterföljare verkade. 
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Ett universitet erbjuder den institutionella ramen som ger forskare 
en plats och ett visst mått tid och resurser för att ägna sig åt forskning. 
Mängden tid som professorer kan ägna åt forskning, samt kvaliteten på 
apparatur och andra resurser, inverkar på vilket slags forskningsresultat 
man kan förvänta sig. Samtidigt kan man se universiteten som förvaltare 
och vidareutvecklare av tidigare skapad kunskap. Därför har universitet, 
förutom uppgiften att skapa ny kunskap, också rollen att kritiskt gran-
ska den nya kunskapen. Detta medför att universiteten också måste axla 
uppgiften som motståndare till nya idéer, även i de fall då det inom dem 
kan verka personer med idéer som revolutionerar någon vetenskap eller 
vetenskapsgren. Ett motstånd grundat i kritisk granskning av hela forsk-
ningsprocessen som frambringat vetenskapliga resultat är av största vikt, 
för utan det skulle vetenskapen vara värnlös mot allehanda idéer som 
framsprungit ur politiska och ekonomiska intressen. Det hör till varje 
professors arbete att kritiskt granska nya forskningsrön och att förmedla 
dem genom undervisning. Här har Karl Lindman fått representera det 
kritiska prövandet av en ny teori och Karl-Gustav Fogel har exemplifie-
rat tillämpningen av en redan accepterad teori, medan Sjöberg stått för 
förmedlingen av kunskap som utvecklas som resultat av en vetenskaplig 
revolution.

Åbo Akademis litenhet och dess knappa resurser kan ha begränsat den 
tid som professorerna kunde ägna åt forskning, men man kan inte säga 
att resursbristen skulle ha hindrat dem från att ta del av det senaste inom 
forskningen. De studerade professorerna hade alla internationella akade-
miska nätverk, de vistades utomlands, före kriget mest i Sverige, Tyskland 
och Schweiz och efter kriget i allt större utsträckning i Förenta staterna. 
Även om Åbo Akademi inte stod för de stora genombrotten, har univer-
sitetet sedan sin tillblivelse fungerat som länk i olika kunskapsnätverk och 
som förmedlare av kunskap. Även om dessa professorer inte initierade 
vetenskapliga revolutioner har de på ett värdefullt sätt både bidragit till 
vår gemensamma korpus av vetenskaplig kunskap och förmedlat sin kun-
skap till kolleger, studenter och till den bildade allmänheten.
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Övningslaboratorium i Gamla Saluhallen på 1920-talet. Studerande från  
de Kemisk-tekniska och Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna  

laborerade då tillsammans. Foto Gustaf Welin.
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Vid doktorspromotionen den 25 maj 1968 inledde professorn 
i analytisk och oorganisk kemi Anders Ringbom sitt tal som Kemisk- 
tekniska fakultetens promotor på följande sätt:

Herr Republikens President, högtärade församling. Vid Åbo Akademis 

tillkomst betraktades den kemisk-tekniska fakulteten på många håll som 

ett något främmande inslag. Att ge teknisk utbildning vid en högst aka-

demisk institution tycktes föga harmoniera med hävdvunna traditioner. 

Faktiskt var Åbo Akademi den första nordiska högskola som vågade sig 

på en kombination av universitet och teknisk högskola. Numera före-

kommer dylika kombinationer i olika former – både i vårt land och i 

Sverige – utan att det i högre grad chockerar stränga traditionsbevarare.1

Dessa diplomatiska ord, typiska för gentlemannen Ringbom, antyder 
den starka spänning som fanns när den kemisk-tekniska fakulteten (KTF) 
kom till.2 Många ifrågasatte då om teknisk forskning och utbildning 
kunde vara en fullödig akademisk verksamhet. 

Fakulteten fick från första början kämpa för sitt existensberättigande, 

Teknikvetenskap vid universitet 
– ett främmande inslag?

Om kemitekniken vid Åbo Akademi

– Av – 

BJARNE HOLMBOM och TAPIO SALMI

Å B O  A K A D E M I  O C H  K U N S K A P E N





Å b o  A k a d e m i  o c h  k u n s k a p e n

·  160  ·

genom att den grundades villkorligt med en prövotid på tio år. Det tidiga 
ifrågasättandet av fakultetens plats vid Åbo Akademi har påverkat fakul-
tetens självbild; det har varit en utmaning, men också en sporre, som 
starkt bidragit till att fakulteten har utvecklats till en högklassig institu-
tion som ger en på teknikvetenskap grundad utbildning av diplomingen-
jörer och teknologie doktorer.3 

Vi behandlar här kemiteknikens tillkomst vid Åbo Akademi och dess 
fortsatta utveckling, från att ha betraktats som ett främmande inslag som 
fick kämpa i motvind till att bli ett akademiskt flaggskepp som seglar i 
medvind. Vi framhåller att teknikvetenskap och därpå grundad högsta 
utbildning inte mera idag kan anses vara ett främmande inslag vid uni-
versitet utan att teknikvetenskap medför en berikande samverkan som 
är till nytta och gagn både för teknikvetenskapen och för universitetet. 
Det är uppenbart att teknisk forskning och utbildning kan utvecklas på 
en djup och solid vetenskaplig grund vid universitet genom samverkan 
med andra vetenskapliga discipliner och då särskilt naturvetenskaperna. 
Genom sin särart bland Åbo Akademis fakulteter erbjuder kemitekniken 

Kemisk-tekniska fakultetens promotor, professor Anders Ringbom, talar vid 
doktorspromotionen 1968. På podiet sitter doktorerna, bland dem teknologie 
hedersdoktorerna DI Sven Olof Hultin, DI Lars Nordman, DI Erik Sarlin  
och DI Kenneth Wrede.
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också ett exempel på hur samverkan med industrin och behovet av nya 
tekniska lösningar har bidragit till ny värdefull kunskap. Detta kapitel 
bygger dels på skriftliga källor, dels på våra minnen och erfarenheter. Vi 
har båda studerat och doktorerat vid KTF och arbetat här som professo-
rer, Bjarne Holmbom som professor i skogsprodukternas kemi 1981–2008 
och Tapio Salmi som professor i kemisk reaktionsteknik sedan 1989. Här-
igenom närmar vi oss vårt ämne ur ett inifrånperspektiv.

Teknik, teknologi och teknikvetenskap

Ordet teknik härrör från det grekiska ordet techne, som ursprungligen 
avsåg praktisk kunskap och framförallt konsten att använda olika red-
skap eller verktyg. Teknik har definierats som ”system av avancerade pro-
duktions- och utvinningsmetoder som i hög grad bygger på omvandling 
och utnyttjande av naturens energiresurser”.4 Teknologi är en förening av 
orden techne och logos, och är etymologiskt läran om teknik eller veten-
skapen om teknik. Ordet teknologi användes första gången i en boktitel 
1777, Anleitung zur Technologie, författad av Johann Beckmann, enligt 
vilken ”teknologin är vetenskapen som lär ut hur naturprodukterna 
bearbetas”.5 

Tyvärr finns det en språkförbistring kring orden teknik och teknologi; 
de används ofta utan urskiljning. Språkbruket är otydligt när till och med 
Tekniska nomenklaturcentralen (TNC) i Sverige numera anser att teknik 
och teknologi är synonymer.6 Det förändrade språkbruket har till en del 
att göra med att technology på engelska innefattar både praktisk teknik 
och vetenskapen om teknik. På engelska finns också begreppet enginee- 
ring vilket närmast kan översättas till ingenjörsvetenskap eller ingenjörs- 
onst, så att det begreppet också innefattar både praktisk konst och veten-
skap. På grund av denna förändring i språkbruket kommer vi här att 
använda ordet teknikvetenskap i stället för teknologi, en term som Veten-
skapsrådet i Sverige redan länge har använt.7 Vi håller fast vid distink-
tionen mellan teknik och teknikvetenskap, så att teknik avser området 
teknik som en del av samhället, ibland kollektivt benämnd teknosfären, 
medan teknikvetenskap uttryckligen avser vetenskapen om teknik. Vid 
sidan av teknikvetenskap kunde man också använda ingenjörsvetenskap. 

T e k n i k v e t e n s k a p  v i d  u n i v e r s i t e t e t
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På engelska används allmänt engineering science eller engineering sciences 
som motsvarighet till teknikvetenskap. 

Förhållandet mellan teknikvetenskaperna och andra vetenskapsområ-
den har betraktats på olika sätt. I volym 3 i Suomen tieteen historia behand-
las de tekniska vetenskaperna till sist och inleds med ett avsnitt rubricerat 
med frågan ”Tekniska vetenskaper – finns de?”8 utan att ett klart svar 
ges. Enligt en traditionell definition har vetenskap och teknik olika mål: 
medan vetenskapen strävar efter att skapa kunskap har tekniken prak-
tiska målsättningar, att planera och konstruera nyttiga materiella ting och 
processer.9 Målsättningarna för vetenskaplig och teknisk aktivitet är alltså 
olika i och med att vetenskapens mål är kunskapsmässiga och teknikens 
mål praktiska. Sven-Erik Liedman har definierat teknologi som ”det sys-
tematiska vetenskapliga sättet att utveckla nya tekniker”.10 Teknologi har 
också definierats som ”en social verksamhet vars mål är att [...]utveckla 
produkter eller processer som ur ekonomisk, militär, medicinsk eller 
annan praktisk synvinkel, är nyttiga. Verksamheten baserar sig på veten-
skapliga metoder, teorier och modeller.”11 Definitionen innebär dock att 
man i teknologin inte producerar varor utan att man utvecklar modeller, 
ritningar och prototyper.12 

Enligt ovan nämnda syn skiljer sig teknologin/teknikvetenskapen från 
andra vetenskaper genom att dess målsättning huvudsakligen är nytto-
inriktad. Betoningen av nytta som något specifikt endast för teknologin 
kan dock ifrågasättas. Teknologin strävar visserligen efter nytta på kort 
eller längre sikt men denna strävan finns också i andra vetenskapsområ-
den som till exempel i de medicinska och de ekonomiska vetenskaperna. 
Knappast kan eller vill väl någon representant för en vetenskaplig discip- 
lin i dag hävda att denna inte är till någon nytta. Teknologisk forskning är 
inte heller fokuserad enbart på kortsiktig nytta, utan där finns också plats 
för forskning driven av ren nyfikenhet, med målet att skapa en djupare 
förståelse för fenomen och mekanismer i tekniska system och processer, 
vilket sedan skapar en stabil grund för att utveckla bättre processer och 
produkter. 

Under senare tid har emellertid forskare influerade av Science and Tech-
nology Studies betonat att naturvetenskaperna och teknikvetenskaperna 
(tekniken) genom ständig växelverkan allt mer har inflätats i varandra till 
den grad att man börjat använda begreppet technoscience. Vissa forskare 
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har pekat på hur framtagandet av vetenskaplig kunskap redan i sig förut-
sätter avancerad teknik i form av apparatur och instrument.13 Enligt vår 
mening är dessa diskussioner diffusa på grund av att begreppen teknik 
och teknologi/teknikvetenskap blandas ihop. Det verkar som om en del 
forskare inte skulle inse och erkänna att det vid sidan av science, under-
förstått naturvetenskap, också finns teknikvetenskap, engineering sciences. 

Kemitekniken från praktisk konst  
till vetenskaplig disciplin

Teknikvetenskap och teknisk utveckling har spelat och spelar en central 
roll i vårt produktionssamhälle som med accelererande fart har evolve-
rat under de senaste 200 åren, och särskilt starkt efter andra världskri-
get. Råmaterial omvandlas med hjälp av energi i olika tekniska industri-
processer till produkter av olika slag. Produkterna bör vara sådana som 
människan, konsumenten, är villig att betala för, därför att de uppfyller 
hennes behov eller önskningar. Råmaterialen kan vara förnybara bio-
material såsom skogs- och lantbruksprodukter, eller fossila så som kol, 
olja, mineraler och metaller. Processerna är mekaniska (fysikaliska) eller 
kemiska, men vanligen en kombination av båda, och de kräver mer eller 
mindre energi, som utvinns ur förnybara eller fossila källor. Produktio-
nen bör belasta miljön så litet som möjligt, det vill säga ge upphov till 
ett minimum av miljöfarliga utsläpp eller avfall. Ett ytterligare krav är att 
produkterna efter att de tjänat ut kan återcirkuleras och att man så kan 
ta till vara material eller energi i slutna kretslopp. Denna starkt expande-
rande teknosfär har påverkat biosfären, atmosfären och geosfären både 
fysiskt och kemiskt i en så hög grad att man har börjat tala om att vi nu 
lever i en ny era, antropocen-eran, eller människans tidsålder.14 

Kemitekniken finns mitt i vårt samhälle, med fokus på industriella 
produktionsprocesser, vilka är som hjärtat eller motorn i industrisamhäl-
let. Råmaterialen undersöks, liksom utvinningen av råmaterial, genere-
ringen av energi, utsläpp och avfall från industriprocesserna, samt i andra 
ändan också produkternas funktion och slutligen återanvändning av dem 
när de tjänat ut. Under de senaste decennierna har forskningen i kemi-
teknik alltmer inriktats på metoder för att ersätta fossila råmaterial med 
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förnybara råmaterial för både produktion av energi och industriella pro-
dukter. Till exempel har forskning kring så kallad bioraffinering blivit ett 
centralt område också vid Åbo Akademi. 

I kemitekniken, även kallad process- och materialtekniken, undersöks 
och analyseras system av råmaterial – processer – produkter med veten-
skapliga metoder. Analyserna kan vara fysikaliska, kemiska eller mate-
matiska men också biologiska eller ekonomiska. Industriella system kan 
undersökas genom att man analyserar prov av råmaterial, procesströmmar 
och produkter tagna direkt från produktionsprocesser, men de undersöks 
framförallt genom laboratorieförsök, i mindre eller större skala. Om en 
ny, förbättrad process utvecklas behövs vanligen testning av processen i 
halvindustriell skala i en så kallad pilotanläggning, innan en fullstor pro-
cess kan sättas upp. 

Kemitekniken är en kombination av praktiskt och vetenskapligt kun-
nande. I början av teknikutvecklingen var det praktiska kunnandet, hant-
verket, det dominerande. Forskning kring praktisk produktionsteknik 
bedrevs dock redan tidigt, också i Åbo vid den Kungliga Akademien. I 
en magisteravhandling som utkom 1747 beskrivs och diskuteras tillverk-
ningen av trätjära rätt ingående.15 Efterhand som den vetenskapliga kun-
skapen växte, särskilt på 1800-talet, blev den vetenskapliga grunden allt 
viktigare för teknikutvecklingen. Detta gällde särskilt för kemiteknikens 
utveckling. Då Kemisk-tekniska fakulteten vid Åbo Akademi inledde sin 
verksamhet 1920 hade kemitekniken, chemical engineering, redan etable-
rats som en vetenskaplig disciplin i många länder, även om den inte hade 
fått säte vid klassiska universitet utan fanns i skilda tekniska högskolor.

Utvecklingen av kemitekniken som systematisk, vetenskaplig disciplin 
började i samband med den industriella revolutionen under den senare 
hälften av 1800-talet.16 De första tillämpningarna berörde destillations-
processer, i USA framför allt destillation av oljeprodukter, i Europa alko-
hol. Soda, svavelsyra och blekningskemikalier var nyckelprodukter under 
början av den industriella revolutionen då den kemiska industrin, metall- 
industrin och skogsindustrin upplevde en snabb tillväxt: dessa kemika-
lier behövdes för att förvandla råvaror till produkter såsom malmer till 
metaller och ved till papper. En av de största föregångarna i tillämpning 
av systematiska vetenskapliga metoder på design av kemiska processer 
var den belgiske kemisten och självlärde kemiingenjören Eugen Solvay 
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“Wisar en til alla delar färdig och under bränning stadd tjärdahl”. Illustration  
i Eric Juvelius magisteravhandling Tiärtilwärckningen i Österbotn som han 
försvarade 1747. Avhandlingen var den första vid Kungliga Akademien i Åbo 
som behandlade praktisk kemiteknik, men den kan dock inte anses vara teknik- 
vetenskap.
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som 1860 lyckades uppskala produktionsprocessen för framställning 
av soda, det vill säga natriumkarbonat, utgående från salt, ammoniak 
och koldioxid. Detta skedde 50 år före utvecklingen av den välkända 
Haber-Boschprocessen för kvävefixering, den industriella framställ-
ningen av ammoniak utgående från kväve och väte. I framställningen av 
organiska kemikalier var tillämpning av principerna för kemitekniken 
mindre framgångsrik då dessa kemikalier vanligen producerades i små 
mängder i billiga, satsvis arbetande reaktorer. 

Den beskrivna pionjäreran karakteriserades dels av självlärda individers 
geniala insatser i empirisk utveckling av kemiska processer i stor skala, 
dels av nya tekniska hjälpmedel. Organiserad undervisning i kemiteknik 
initierades i Prag i början av 1800-talet vid Karlsuniversitetet. Under-
visningens tyngdpunkt – eller fördjupningsobjekt, som det skulle heta 
enligt dagens administrativa jargong – var bryggeriteknik, som var ett 
synnerligen lämpligt kompetensområde för den böhmiska delen av 
den österrikisk-ungerska dubbelmonarkin. Föreläsningarna lär ha varit 
mycket välbesökta av studenterna.17

Förenta Staterna var det stora pionjärlandet för kemiteknik, chemical 
engineering, i ordets moderna betydelse: ett utbildningsprogram för kemi- 
ingenjörer startades vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
redan 1880 medan organisationen American Institute of Chemical En- 
gineers grundades 1908. Europa var i detta avseende något efterblivet; 
föregångarna i utbildningen fanns i Storbritannien, Danmark, Sverige 
och Ryssland. Den första kemitekniska föreningen, Society of Chemical 
Industry, grundades 1881 medan the UK Institution of Chemical Engi- 
neers grundades 1922. Den första kursen i kemiteknik i England gavs 
i Manchester år 1887 av George E. Davis.18 År 1895 började Tekniska 
universitetet i Köpenhamn sända ut sina studenter till industrin för att 
genomföra diplomarbeten som omfattade design av kemiska processer. 
År 1909 etablerades en lärostol för processer och apparatur i kemiteknik 
vid Tekniska institutet i Sankt Petersburg. Imperial College of Science 
and Technology i London inledde utbildningen av kemiingenjörer 1911. 
Redan när det Teknologiska Institutet i Stockholm grundades 1827 fanns 
där en professur i kemi. Kemisk teknologi var ett av fem ämnesområden 
då institutet 1877 bytte namn till Tekniska högskolan, sedermera Kung-
liga tekniska högskolan. Också vid Tekniska realskolan som grundades i 
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Helsingfors 1849 ingick kemin från början, med kemisten Anders Saelan 
som rektor.19 År 1866 började Ernst E. Qvist som populär kemilärare, och 
när institutet 1879 bytte namn till Polytekniska Institutet blev han insti-
tutets rektor.20 Institutet fick 1908 namnet Tekniska högskolan. Tyngd-
punkten i den kemisk-tekniska undervisningen och forskningen låg i 
början på tjärtillverkning. På så sätt kan man säga att traditionerna från 
Juvelius avhandling från 1747 fick en fortsättning efter mera än hundra år.

Det kan låta förvånande att ett så stort och välutvecklat industriland 
som Tyskland inte nämns i detta sammanhang. I Tyskland tog utveck-
lingen en annan riktning: kemi och kemiteknik betraktades som separata 
branscher och man såg inget behov av att integrera dem med varandra. 
Utbildningen av kemister och ingenjörer hölls åtskilda. Man trodde inte 
på att någon samtidigt kunde vara både kemist och ingenjör. Som en 
inflytelserik person sade det: ”der Chemie-Ingenieur ist beides halb, und 
nichts ganz.”21 Det var först 1958 som en gemensam fakultet för kemisk 
teknologi och maskinbyggnad grundades vid tekniska högskolan i Leuna- 
Merseburg, i dåvarande DDR. I Tyskland blev kemiingenjörsutbild-
ningen koncentrerad till tekniska högskolor ända till 1960-talet då det 
flerdisciplinära Friedrich-Alexander universitetet i Erlangen-Nürnberg 
införde utbildningen.

I början var tyngdpunkten för kemitekniken starkt koncentrerad till 
separeringsmetoder så som destillation, extraktion, absorption och kris-
tallisation. Kärnan i en kemisk process är dock oftast en kemisk reaktion, 
som medger en förvandling av råvara till produkt. Då kemiska reaktioner 
är inkopplade, kompliceras den matematiska behandlingen av processen 
avsevärt. Det är därför naturligt att kemisk reaktionsteknik som en del av 
kemitekniken uppstod mycket senare än många andra grenar av kemitek-
nik och processteknik.

En explosionsartad expansion i utbildningen av kemiingenjörer inträd- 
de på 1920-talet. Under tidsperioden 1920–1925 etablerades lärostolar i 
kemiteknik vid 14 amerikanska universitet, och 1927 inrättades den första 
professuren i kemiteknik vid Politecnico di Milano. År 1928 grundades en 
institution för kemisk apparatteknik på tysk mark, nämligen vid Tekniska 
högskolan i Karlsruhe. Tyskland hade ända in på 1930-talet en ledande 
ställning i forskning och utbildning i kemi med teknisk inriktning, vid 
sidan av Schweiz. Det var till Tyskland eller Schweiz som unga forskare 
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reste för att utbilda sig vidare. Många av pionjärerna i kemiteknik vid 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) hade fått sin akademiska 
utbildning i antingen fysikalisk eller organisk kemi vid något prestige-
fyllt tyskt universitet, som Göttingen, Heidelberg, Leipzig eller Breslau. 
Också de blivande professorerna vid Åbo Akademi: Erik Hägglund, Fred-
rik Klingstedt och Per Ekwall hade studerat och forskat i Tyskland eller 
Schweiz. Lennart Forsén som spelade en central roll vid Kemisk-tekniska 
fakutetens tillkomst hade studerat vidare och doktorerat i Schweiz.22 

Kemiteknik redan vid  
Kungliga Akademien i Åbo

Kemi, och särskilt tillämpad kemi, började utövas vid Kungliga Akade-
mien i Åbo redan på 1740-talet, i samma kvarter där kemin och kemi-
tekniken vid Åbo Akademi ännu i dag verkar. Eric Juvelius magisterav-
handling Tiärtilwärckningen i Österbotn var den första avhandlingen vid 
Akademien som kan sägas ligga inom området kemiteknik.23 Avhand-
lingen är till sin karaktär typisk för kemiteknik, då den behandlar en 
kemisk-teknisk process från råvara till leverans av en färdig produkt. 
Den var dock inte vetenskaplig då den saknade en djupare vetenskaplig 
grund. 

Ett kemiskt laboratorium började byggas i slutet av 1750-talet och 
en professur i kemi tillkom 1761. Till professor vid Akademien kallades 
docenten Pehr Adrian Gadd som, i tidens anda, var särskilt intresserad 
av olika tillämpningar i jord- och skogsbruk men även av industri.24 I sin 
föreläsning vid det nya laboratoriets invigning 1764 betonade han i upp-
lysningstidens anda behovet av tillämpad forskning till samhällets nytta 
och välfärd.25 Gadd ansåg det viktigt att, som han konstaterade, ”tiden 
ej förnöts med fåfängt gull-makeri och en hop curiositeter. Physiquen, 
Pharmacien, Metallurgien, Chemia technica och hela Oeconomien äro 
vidsträckte och värdigare föremål att arbeta uti.” Professor Anders Ring-
bom fann i sitt tal 1968 denna då 200 år gamla programförklaring vara 
fullt acceptabel för en kemisk-teknisk fakultet. Kemilaboratoriet som 
Gadd invigde 1764 togs på 1780-talet i bruk som lager för nybygget av 
Akademihuset och revs till slut 1810. Då uppförde Gadds efterträdare 
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som professor i kemi, Johan Gadolin, med egna medel ett kemiskt labo-
ratorium uppe på Kaskisbacken. Där utförde han sin experimentella 
forskning och undervisade studenterna i praktiska laborationer. Där gav 
han också ”filosofisk-kemisk” undervisning både åt studerande i Akade-
mien och för näringsidkare i staden.26 Huset står fortfarande kvar och 
planer har funnits på att göra det till ett museum över kemins utveckling 
i Finland.27 

Johan Gadolin var en internationellt inriktad vetenskapsman som 
”nådde i sitt fack ett större rykte än de flesta av Akademiens professorer 
under de två sekler högskolan ägde bestånd”.28 Ett stort framsteg inom 
undervisningen blev Inledning til Chemien som utkom 1798 och som var 
den första moderna kemiboken på svenska.29 Boken användes i kemiun-
dervisningen vid universitet i Sverige och Finland i flera decennier. 

Kan man då säga att det fanns teknikvetenskap vid Akademien? Nej, 
inte i ordets moderna bemärkelse. Den tekniskt inriktade forskning som 

Akademitorget i Åbo 1795. Lavering av C. P. Hällström. I förgrunden till 
höger anatomi- och kemihuset – Kungliga Akademiens första nybyggnad 
– invigt 1763 och nedrivet ca 1810 i samband med uppförandet av ett nytt, 
stort Akademihus. Till det förlades demonstrationer i anatomi och kemi, 
som ”genom sin blotta existens och lukt av många ansågs oförenliga med 
andra universitetsutrymmen” (Klinge et al. s. 265).
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då utfördes byggde inte på en solid naturvetenskaplig grund; denna 
saknades helt enkelt då, och de tekniska processerna och produkterna 
utvecklades enbart genom praktiska försök och misstag. Däremot fanns 
början till en kemisk-teknisk utbildning redan under Gadds och sär-
skilt under Gadolins tid. Under upplysningens och nyttans tidevarv var 
inställningen till naturvetenskaper och teknik vid universitetet inte avog. 
Naturvetenskap och teknik ansågs inte då, så som vid tiden för Åbo Aka-
demis grundande, vara ett främmande inslag vid universitetet. 

Sedan Akademien efter Åbo brand flyttade till Helsingfors 1828 för-
flöt över nittio år tills kemi och kemiteknik återupptogs i Åbo, vid det 
nya Åbo Akademi. Även om man inte kan påstå att kemi- och kemi- 
tekniktraditionerna från Akademien överfördes till nya Åbo Akademi 
har minnet av Gadd och Gadolin levt kvar, något som bland annat fram-
går av att ett auditorium benämnts Gadd samt att laboratoriebyggnaden 
vid Porthansgatan som blev färdig 1969 fick namnet Gadolinia. Nyli-
gen gavs också den processkemiska spetsforskningsenheten PCC ett nytt 
namn: Johan Gadolin Process Chemistry Centre. 

Dragkampen om den kemisk-tekniska fakulteten

Frågan om den blivande akademins läroplan och vilka fakulteter och 
ämnen som skulle ingå i akademin var en lång och häftig akademisk 
dragkamp, från det första mötet 1908, då den så kallade akademikommit-
tén grundades, tills besluten fattades av konsistoriet 1918 och 1919. Debat-
ten kring betydelsen av de naturvetenskapliga och tekniska ämnena och 
deras lämplighet vid universitet var intensiv vilket framgår bland annat av 
flera inlägg i Akademikommitténs årsskrift 1917. Edward Westermarck, 
Åbo Akademis första rektor, drev hårt på att Åbo Akademi skulle vara 
ett utpräglat forskningsuniversitet, där betoningen skulle ligga på ”den 
rena vetenskapligheten” snarare än på yrkesrelevans.30 Han ställde sig 
avvisande till de experimentella naturvetenskaperna, vilkas metoder och 
mål han ofta förkastade som något orena och grumliga. Westermarck 
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framstår som konservativ, ja rentav reaktionär, genom att han uttryckte 
sådana åsikter vid en tid då naturvetenskaperna genomgick en revolution 
med stora namn som Röntgen, Bequerel, Planck, Curie och Einstein. 
Den som framförallt drev på upprättandet av både en naturvetenskap-
lig och en teknisk fakultet var den blivande matematikprofessorn och 
rektorn Severin Johansson. I hans, som han kallade det, medlingsförslag 
framhöll han bl.a. att:

de matematisk-fysiska och de tekniska vetenskapernas väldiga uppsving 

och det andliga och materiella framåtskridandets nära beroende av denna 

utveckling har fört dessa vetenskaper fram i kulturintressenas förgrund 

och givit dem ett hedersrum i varje fall i jämnhöjd med de i stort sett 

mera retrospektiva humanistiska vetenskaperna. Inför dylika företeelser, 

som framväxa djupt ur samtidens andliga liv, duger det icke att enbart 

göra motstånd.31

Johansson fick flankstöd av den blivande fysikprofessorn Karl F. Lind-
man. Lindman hade åren 1907–1908 gjort ett besök i England och Skott-
land för att där bekanta sig med undervisningsmetoderna i fysik vid uni-
versiteten. I sin rapport framhöll han att förhållandena i flera länder 
utvecklat sig i den riktningen att den högre tekniska undervisningen 
bringats i nära sammanhang med universiteten och att inrättande av 
lärostolar i tekniska ämnen vid universiteten ingalunda innebar ett för-
svagande av vetenskapligheten vid dem, utan tvärtom stärkte dem.32

Oförstående till de naturvetenskapliga och i synnerhet de tekniska 
vetenskaperna var, liksom Westermarck, också Hugo Pipping, som var 
professor i nordisk filologi vid Helsingfors universitet, samt filosofen och 
pedagogikprofessorn Waldemar Ruin, som då var rektor för Helsingfors 
universitet. Pipping påpekade i ett inlägg att det vid det grundläggande 
mötet i Åbo 1908 inte höjdes en enda röst för inrättandet av en fackskola 
med syftet att betjäna de ekonomiska intressena.33 Han motiverade för-
slaget att avstå från professurer i naturvetenskapliga och tekniska ämnen 
genom att framhålla att en professur, som icke kunde skötas utan att ett 
laboratorium uppföres, krävde kostnader, för vilka man kunde åstad-
komma minst två, kanske tre professurer i andra ämnen. Förutom att 
Pipping betonade det alltid lika användbara ekonomiska motivet gav 
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han uttryck för en nedvärderande syn på tekniken:

Det bästa, för att icke säga enda medlet att bevara forskarmodet hos vår 

svenska ungdom, som ingalunda saknar forskarhåg, är att bygga en egen 

härd för svensk vetenskap. Saken brådskar, ty om tillförseln av nya kraf-

ter avstannar, bryts en snart trehundraårig tradition. Och ingen tekniker 

kan lappa de brustna länkarna i den kedja, som förbinder forntid med 

framtid.34

Waldemar Ruin formulerade sitt motstånd i termer av en motsättning 
mellan realism och humanism då han begrundade det

urgamla, i fråga om bildningsanstalters program snart det oslippliga 

tvisteämnet som finner sitt uttryck i antitesen: realism och humanism. 

Vad man kallar den nya tidens krav tyckes peka i den förstnämnda rikt-

ningen där det ej skall saknas talrika, kanske mäktiga förfäktare: alltså 

realistisk vetenskap och lära, matematik och naturvetenskap, allrahelst 

med teknisk påbyggnad av det ena eller det andra slaget, om icke rentav 

en teknisk anstalt.35

De tekniska vetenskaperna representerade för dessa professorer, liksom 
för många andra, det moderna och det realistiska som man såg som en 
motpol till det humanistiska bildningsidealet. 

Dragkampen avgjordes slutligen av de betydande öronmärkta donatio-
ner som inkom under hösten 1918 till stöd för en kemisk-teknisk fakultet 
från en lång rad betydande, främst åboländska, industrimän samt friher-
rinnan Greta von Julin. Lennart Forsén spelade en aktiv roll i detta avgö-
rande skede. Som Lars-Erik Lindfors skriver i sin bok om Forsén: ”man 
kan tryggt säga att utan hans engagemang och bidrag till anskaffningen 
av de grundläggande miljonerna hade fakulteten knappast kunnat inleda 
sin verksamhet så tidigt som skedde, och man kan till och med tvivla på 
om den någonsin förverkligats utan hans insatser”.36 Under de följande 
åren erhölls ytterligare mindre donationer och förbindelser. Där spelade 
den 1921 grundade Svenska Tekniska Vetenskapsakademin (STV) en cen-
tral roll. Redan 1916 hade ”Fonden för högre teknisk undervisning på 
svenskt språk” bildats och STV grundades med hjälp av fondens medel.37
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Kompanjonerna Fredrik Klingstedt och Lennart Forsén 1918 som soldater i 
Björneborgs regemente våren 1918. Forsén var då doktoringenjör och Klingstedt 
filosofie magister i kemi. Klingstedt hade redan 1913 föreläst i kemi i de 
Akademiska sommarkurserna och Forsén hade föreläst där 1915. De var båda 
energiska eldsjälar som aktivt verkade för KTF:s tillkomst och vidare utveckling. 
Forsén var medlem i beredningskommittén och Klingstedt var professor vid 
fakulteten 1925–1947. 

Konsistorium tillsatte i november 1918 en beredningskommitté med 
sju medlemmar för den kemisk-tekniska fakulteten. Där ingick den 
matematisk-naturvetenskapliga fakultetens (MNF) fyra professorer: Seve-
rin Johansson, professor i matematik; Karl F. Lindman, professor i fysik; 
Walter Wahl, professor i kemi och Helge Backlund, professor i geologi 
och mineralogi. Därtill ingick två personer med erfarenhet av teknik och 
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industri: Lennart Forsén, doktor-ingenjör, och Gustaf Aminoff, ingenjör 
och friherre. Till kommitténs ordförande utsågs professor Wahl och till 
sekreterare akademins sekreterare Svante Dahlström.38 

I december 1918 beslöt konsistoriet att komplettera kommittén med 
ytterligare fyra ledamöter som stod industrin nära. Vid samma möte 
utsågs följande bemärkta personer till sakkunniga att avge ett utlåtande 
över kommitténs betänkande: Svante Arrhenius, professor, Stockholm 
(Nobelpris i kemi 1903), Ossian Aschan, professor, Helsingfors, Samuel 
Eyde, generaldirektör, Kristiania (Oslo), Peter Klason, professor, Stock-
holm, och Wilhelm Palmaer, professor, Stockholm. Beredningskom-
mittén kom med sitt utförliga betänkande i juli 1919. Där framhölls att 
fakultetens främsta uppgift ”bleve att utbilda tekniska kemister, vilka sär-
skilt voro ägnade att arbeta inom och utveckla de kemiska industrier, 
för vilka i vårt land särskilda betingeler finnas på grund av tillgång till 
råmaterial eller vattenkraft”. I betänkandet framhölls vidare att ”[j]ämte 
den allmänna kemiska teknologin borde därför inom den kemisk-tek-
niska fakulteten undervisnings- och forskningsarbetet inriktas på de delar 
av såväl den teoretiska som den tekniska kemin, vilka äga betydelse vid 
utnyttjandet av våra skogsprodukter och användandet av våra vattenfall, 
och borde därför särskilda professurer i sådant avseende inrättas”.39 

Efter att konsistoriet fattat sitt beslut, som sedan fick Stiftelsens för 
Åbo Akademi godkännande, blev Kemisk-tekniska fakulteten verklighet 
från den 1 juli 1920. Fakulteten tillsattes dock endast på 10 år då det fanns 
donationsmedel bara för den perioden. Att beslutet, som redan framgått, 
inte välkomnades av alla parter, visas av att tf. rektor Severin Johansson, 
den kanske främsta pådrivaren för fakulteten, i sitt inskriptionstal 1920 
sade att ”[d]et stod en tävlan mellan de humanistiska vetenskaperna och 
naturvetenskaperna, då frågan om Åbo Akademis gestaltning var under 
debatt”. Han påpekade att då en sådan tävlan gick ut på att också skaffa 
det egna intresset en plats i solen, var den fullt förståelig, men där målet 
var att tränga undan andra anspråk, var den ”ett utslag av en naiv tro 
på det egna vetenskapsområdets företrädesrätt”.40 Johansson sammanfat-
tade ärendet genom att konstatera att ”[t]illkomsten av den kemisk-tek-
niska fakulteten vid Åbo Akademi är sålunda att beteckna såsom ett klokt 
beaktande av tidens ordningar”.41 
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Från ingenjörsskola till forskarutbildning

Hur gick det sedan för fakulteten? Hur anpassade den sig och hur smälte 
den in i den akademiska miljön? Fakultetens utveckling har skildrats tidi-
gare i många verk och mycket information finns också i de tre matriklar 
som sammanställts.42 Därför presenteras fakultetens utveckling under 
tio decennier här kortfattat och belyses med antalet utexaminerade 
ingenjörer/diplomingenjörer och doktorer. I därpå följande avsnitt 
behandlas fakultetens studenter och sedan forskningens utveckling. 

• Utbildning av ingenjörer

Allt från 1920-talet till 1980-talet låg huvudvikten vid Kemisk-tek-
niska fakulteten på ingenjörsutbildningen. Grunden lades av bered-
ningskommitténs förslag 1919 som var ett framsynt dokument, utarbetat 
med högsta inhemska sakkunskap samt utvärderat och kommenterat av 
internationella toppexperter. Ingenjörsutbildningen byggde från första 
början på fyra fundament, vilka fortfarande kan anses gälla:

 
1.  Grundundervisning i kemi, matematik och fysik (given främst av 

  lärare vid den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten).

2.  Teknisk-kemisk undervisning (professorerna i kemisk teknologi och  

  skogsprodukternas kemi och kemiska teknologi, Walter Qvist och  

  Erik Hägglund).

3.  Maskin- och apparatteknisk undervisning (i början av lektorn i värme- 

  teknik, maskinlära och maskinritning, från 1929 professorn i maskin- 

  byggnad, och Jarl Salin under 1933–1966. Därtill anlitades speciallärare  

  från industrin).

4.  Industriell ekonomi, lagstiftning och språk (lärare från humanistiska  

  och statsvetenskapliga fakulteterna). 

Utbildningen har sedan början varit mycket mångsidig, men de olika 
delarna har levt ett separat liv. Som punkterna 1 och 4 visar var ingenjörs- 
utbildningen från första början starkt integrerad med de andra fakul-
teternas utbildning, och särskilt med Matematisk-naturvetenskapliga 
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fakultetens utbildning av matematiker, fysiker och kemister. Kemisk- 
tekniska fakulteten skulle vara en integrerad del av universitet, inte ett 
främmande inslag, trots de speciella praktiska yrkesrelaterade behoven 
i teknisk utbildning. Yrkesanknytningen framgår av att det under alla 
decennier varit obligatoriskt för de studerande att under ferierna komp- 
lettera sina studier med praktik i industrin.

Ingenjörsutbildningen kom väl igång under ledning av de två profes-
sorerna Erik Hägglund och Walter Qvist samt två lektorer och en meka-
niker. Erik Hägglund kom till Åbo Akademi från Sverige redan hösten 
1920 och Walter Qvist tillträdde professuren i allmän kemisk teknologi 
som tillförordnad 1922. De fick gott stöd av professorerna och lärarna vid 
Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. De första studerandena hade 
börjat redan hösten 1919 vid MNF och de första elva ingenjörerna dimit-
terades 1923. Redan 1922 hade KTF blivit akademins största fakultet, 
räknat i antalet närvarande studerande.43 Totalt dimitterades 61 ingenjö-
rer under 1920-talet. Tack vare den effektiva och framgångsrika starten 
beslöt Stiftelsen för Åbo Akademi och konsistorium 1929 att den tioåriga 
tidsfristen för fakulteten skulle slopas. Till det beslut bidrog också att en 

Ingenjörsexamina i kemiteknik under tio decennier. Rätten att utge diplom-
ingenjörsexamina erhölls 1942. Även om KTF var Åbo Akademis största fakultet 
under största delen av 1920–1950-talen var antalet examinerade då inte så stort. 
En stark tillväxt skedde först under 1970–1990-talen. Då steg också andelen 
kvinnor avsevärt. Flera utländska studerande började komma på 1990-talet, 
förutom de omkring 20 studerande som kom från Norge på 1950-talet.
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tredje professur, i maskinbyggnad, kunde inrättas tack vare en stor dona-
tion från Svenska Tekniska Vetenskapsakademien (STV).44 STV hade 
redan 1922 beviljat ett anslag åt Åbo Akademi för avlönande av en lektor 
i värmeteknik, beskrivande maskinlära och maskinritning. 

Professor Jarl Salin mottar Svenska Tekniska Vetenskapsakademins 
utmärkelsetecken i guld 1961. Tecknet utdelas av docent Jacobus Sundman, 
vetenskapsakademins sekreterare. 

Salin skapade Salinologi

Jarl Salin (Kuusinen) handhade professuren i maskinbyggnad från 1933 
fram till sin pensionering 1966. Han utnämndes till ordinarie professor 
1937 efter att ha disputerat för teknologie doktorsgrad vid Tekniska hög-
skolan. Salin gjorde en banbrytande insats för att utveckla ingenjörsut-
bildningen.45 Han engagerade sig djupt i fakultetens utveckling, speciellt 
under sin tid som dekanus 1954–1962. Salin undervisade förutom i maskin- 
byggnad också i värmeteknik och elektroteknik. Hans undervisning 
avvek från den traditionella deskriptiva stilen och grundades på de fysika-
liska, kemiska, matematiska och ekonomiska lagar som styr tekniska lös-
ningar, alltså det som idag brukar kallas chemical engineering. Salin lärde 
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också ut behändiga metoder som han hade utvecklat för ingenjörsberäk-
ningar. De var lätta att tillgodogöra sig och tillämpa på problemlösning. 
Också tentamina skulle likna normalt ingenjörsarbete. Underlag såsom 
anteckningar och handböcker fick medföras. Salins centrala tanke var att 
tentamina inte i första hand var till för att få fram vad teknologerna hade 
lärt sig, utan att få dem att inse vad de inte hade lärt sig. Efter tentamina 
skulle så kallade hemupplagor göras där teknologerna i mindre grupper 
skulle utarbeta korrekta svar på tentamensfrågorna och härigenom lära 
sig det de inte hade kunnat i tentamen. Salin ville att teknologerna på så 
sätt också skulle få övning i grupparbete som är centralt i ingenjörsarbete 
i industrin. Dessa undervisningsprinciper blev ett begrepp, Salinologi, 
som gjorde att Kemisk-tekniska fakulteten blev en föregångare i vårt land 
ifråga om undervisning i kemi- och processteknik. Salins tankar och anda 
lever vidare i fakulteten ännu i dag, även om en del av hans principer nu 
har frångåtts. 

Antalet studenter vid fakulteten sjönk något i slutet av 1920-talet men 
ökade igen på 1930-talet. År 1933 var KTF igen Åbo Akademis största 
fakultet och var det ända in på 1950-talet, med undantag för krigsåret 
1943–1944.46 Trots att krigsåren drabbade KTF:s verksamhet hårt, avlades 
på 1940-talet så många som 137 ingenjörsexamina. Då dimitterades också 
de första fyra kvinnliga ingenjörerna. KTF fick 1942 rättigheter att titu-
lera sina ingenjörer diplomingenjörer. En extra ordinarie professur i ana-
lytisk och oorganiska kemi inrättades 1943 och till den kallades Anders 
Ringbom. Den stora tillströmningen av studerande efter kriget medförde 
en oerhörd belastning samtidigt som den ekonomiska situationen var  
kritisk och utrymmena bedrövliga. Byggnaden Nya Chemicum planerad 
av Erik Bryggman löste de allvarligaste utrymmesproblemen när den stod 
färdig 1951.

Början av 1950-talet kännetecknades av många studerande även om 
antalet studerande klart minskade mot slutet av decenniet. Ett nytt friskt 
inslag kom då norska ungdomar började studera vid fakulteten på 1950-
talet, då man inte ännu kunde studera kemiteknik i Norge. Sammanlagt 
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dimitterades 21 norska diplomingenjörer under åren 1955–1964. På 1960- 
talet var kemitekniken synnerligen populär och många sökte sig 
till fakulteten. Flera nya tjänster tillkom, bland dem en professur i 
värmeteknik 1962. Utrymmena var fortsättningsvis en starkt begränsande 
faktor. När den nya institutionsbyggnaden Gadolinia vid Porthansgatan 
stod färdig hösten 1969 fick träförädlingsinstitutionen för första gången 
ändamålsenliga utrymmen. 

I början av 1970-talet tillkom flera nya fackämnen med nya professurer 
så som reglerteknik, oorganisk kemi, och teknisk polymerkemi. Biträ-
dande professurer erhölls i värme- och anläggningsteknik samt pappers-
kemi. Även flera assistenttjänster och laboratorieingenjörstjänster inrätta-
des. Detta var ett resultat av en skicklig politisk diplomati eftersom varje 
universitetstjänst då beviljades av riksdagen. Antalet dimitterade diplom-
ingenjörer steg kraftigt och antalet kvinnliga diplomingenjörer steg från 
tre på 1960-talet till 35. Staten började kräva mera styrning och pressade 
på med en politiskt styrd examensreform som Anders Ahlbäcks kapitel 
i volymen Åbo Akademi och samhället beskriver närmare. En ny bygg-
nad, Axelia, stod färdig vid Biskopsgatan 1977, byggd huvudsakligen med 
statliga medel. 

På 1970-talet kom krav på att i större utsträckning beakta miljöaspek-
ter i både forskningen och undervisningen. Oljekrisen som började 1973 
ledde till en ekonomisk lågkonjunktur och sämre arbetsmöjligheter för 
kemiingenjörer. Detta, samt den ökade miljömedvetenheten, bidrog till 
att kemitekniken miste något av sin glans och antalet sökande till KTF 
sjönk mot slutet av decenniet. 1980-talet kännetecknades av en stabili-
sering – antalet studerande ökade inte längre och antalet DI-examina 
förblev på samma nivå som på 1970-talet. Nya professurer tillkom dock 
i skogsprodukternas kemi, anläggningsteknik, datateknik, kemisk reak-
tionsteknik och industriell ekonomi. Nya strategier söktes med beslut 
om att ta in teknisk fysik och datateknik som nya fackämnen. Antalet 
kvinnor mer än fördubblades jämfört med 1970-talet. 

I början av 1990-talet ökade antalet studerande igen samtidigt som 
kvinnornas andel fortsatte att öka. Antalet diplomingenjörsexamina var 
det högsta under ett decennium. Orsaken var till en betydande del att fler 
utländska studerande, framförallt de som kom genom ett samarbetsav-
tal med Högskolan i Karlstad, antagits. Träförädlingsinstitutionerna fick 
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betydligt större utrymmen i Gadolinia på Biskopsgatan 1992 när bioveten-
skaperna flyttade till det nya campusområdet BioCity. Den nya byggna-
den, Axelia II vid Biskopsgatan, stod färdig 1998. Nu hade fakulteten änt-
ligen uppnått den byggnadsvolym som forskningen och undervisningen 
förutsatte. Men rekryteringen av grundstuderande till kemitekniken blev 
allt svårare, särskilt efter att utbildningsprogrammet i datateknik hade 
inletts 1996. Det internationella programmet Master’s Degree Programme 
in Chemical Engineering, som kom igång 2002, kunde till en del kompen-
sera den allt svagare rekryteringen av inhemska studerande. Programmet 
var då framsynt även om det mötte motstånd i fakulteten. Antalet utexa-
minerade diplomingenjörer har dock minskat något på 2000-talet.

•  Forskar- och professorsskola

Tyngdpunkten i fakulteten har under de senaste decennierna klart för-
skjutits från ingenjörsutbildning till forskarutbildning. Den första tekno- 
logie doktorn, Helge Aspelund, disputerade i organisk kemi 1928, och 
den andra, Anders Ringbom, i analytisk kemi 1936. Vid promotionen   
1948 promoverades fem teknologie doktorer. 

På 1970-talet kom forskarutbildningen sakta igång med  disputationer 

Doktorsexamina i kemiteknik under tio decennier. Den dramatiska ökningen av 
doktorsexamina som inleddes på 1980-talet var ett resultat av den internationellt 
inriktade forskningen som då kom igång på bred front, framförallt tack vare 
ökad finansiering från Tekes, Finlands Akademi, EU och industriföretag. 
Andelen kvinnliga och utländska doktorer har ökat dramatiskt nu på 2000-talet.
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för teknologiedoktorsgraden under decenniet. På 1980-talet fördubblades 
sedan antalet doktorsexamina. Bland de 21 doktorerna fanns också den 
första kvinnan, Leena Hatakka (Hupa), samt även den första utländska 
disputanden, Harzemshah Hafizoglu från Turkiet.

1990-talet medförde stora förändringar tack vare en mera systematisk 
satsning på forskning som möjliggjordes av ökad extern finansiering från 
Finlands Akademi, innovationsfinansieringsverket Tekes,47 EU och indus- 
trin. Antalet teknologiedoktorer tredubblades. Denna utveckling har 
blivit ännu tydligare på 2000-talet. Vid slutet av 2016 hade 396 dok-
torsexamina avlagts i kemiteknik vid fakulteten, varav 289 på 2000-talet. 
Antalet forskarstuderande har ökat kraftigt och antalet doktorsexamina 
likaså. Antalet kvinnliga doktorer och utländska doktorer har ökat sär-
skilt kraftigt. Åren 2012–2016 var rekordår för doktorsexamina med 18–19 
examina per år. 

Redan på 1980-talet infördes särskilda forskarkurser, i början i kom-
bination med fördjupade specialkurser i grundutbildningen. Forskarut-
bildningen blev dock mera systematisk först när systemet med nationella 
forskarskolor etablerades 1995. Kemisk-tekniska fakulteten var aktivt med 
från början och fick ansvar för ledningen av den nationella forskarsko-
lan i kemiteknik, Graduate School of Chemical Engineering (GSCE) med 
Mikko Hupa som ledare. 

•  Teknologerna - främmande fåglar i den akademiska miljön?

Kemiteknikstuderandena, som sedan slutet av 1940-talet har benämnts 
teknologer, har varit mycket aktiva i studentlivet vid sidan av sina nog så 
krävande studier. De bildade med stöd av sina professorer redan 1923 en 
egen klubb, Kemistklubben (KK), med ”uppgift att sammansluta äldre 
studenter vid Akademins kemisk-tekniska och matematisk-naturveten-
skapliga fakulteter”.48 KK har varit en aktiv klubb under alla decennier 
tack vare driftiga teknologer och kemistuderande. 

Man kunde kanske tro att de som studerat vid KTF kommit från 
familjer med stark anknytning till industrin. Så har dock inte varit fallet. 
En genomgång av de 89 studerande som påbörjade sina studier 1919–1929 
och avlade ingenjörsexamen visar att endast några få hade industrimän 
som fäder.49 Bland dem fanns en bruksägare, en fabrikör, 8 ingenjörer 
eller diplomingenjörer samt 4 direktörer. Men de flesta hade yrken som 
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affärsmän och handlande (12), sjökaptener (7), inspektörer av olika slag 
(8), officerare (3) samt präster (4). Därtill fanns bland fäderna professorer 
(3), filosofie magistrar (3) samt andra akademiska yrken (läkare, arkitek-
ter, jurister, forstmästare). Bland fäderna fanns också hantverkare såsom 
snickarmästare, byggmästare, garvarmästare, tunnbindare, maskinmäs-
tare och slöjdlärare. Förvånande är kanske att det inte fanns en enda 
jordbrukare, även om det fanns en trädgårdsmästare, en agronom och en 
godsägare. Under senare decennier har teknologernas sociala bakgrund 
ytterligare breddats, och flera kvinnliga och utländska studerande har 
kommit in. Nya generationer har börjat studera, och det finns flera exem-
pel på att KTF gått i arv då söner och döttrar till tidigare KTF-studerande 
börjat studera vid fakulteten. Det finns till och med exempel på tre gene-
rationer från samma familj som studerat vid fakulteten. 

Har då teknologerna skiljt sig från andra studerande vid Åbo Akademi 
och på så sätt utgjort ett främmande inslag i den akademiska miljön? 
Teknologerna vid KTF har under årtiondena strävat att bygga upp en 
stark vi-anda, därtill inspirerade av professorerna vid fakulteten som känt 
samma behov. Teknologerna har velat skilja sig från mängden av andra 
studerande vid Åbo Akademi vilket också lett till en viss isolering. Tek-
nologerna haft sina egna klubbar, förutom KK också klubbar som Axels 
Sportklubb, Sjörövarna och Frukostklubben.50 De har också byggt och 
inrett egna hus och lokaler, som sportstugan i Pargas byggd i slutet av 
1950-talet, samt tre olika klubblokaler för KK, benämnda Axelborg I–III, 
som funnits sedan 1965. Teknologerna har också haft ett eget runt bord 
i Kårhusets restaurang. Som kuriositet kan nämnas att ÅA-teknologerna 
har skapat en egen galjonsfigur, en fiktiv teknolog med namnet Axel 
Eklund. Under senare delen av 1940-talet började Axel Eklunds namn 
dyka upp på föreläsningslistor och även tentamenslistor, men han syntes 
aldrig i verkligheten. Axel har ”spökat” vid fakulteten och vid Åbo Aka-
demi sedan dess. Axel fick sitt porträtt ritat 1949 och hans kvinnliga kol-
lega Stina fick sin bild 1970 liksom också professorn i två skepnader.

Teknologerna har gjort en betydande insats för att främja sina med-
lemmars intressen på många olika sätt, inte bara genom att ordna fester, 
från mera studentikosa till högtidliga, utan också genom att ordna läro-
rika exkursioner till industriföretag och forskningsinstitut. Här bör sär-
skilt nämnas exkursionerna utomlands, de så kallade långxqrrerna. Den 
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första gick till Tyskland 1975 och senare har de gått så långt som till 
Japan, Kalifornien, Australien samt Sydkorea och Kina. Teknologerna 
har också utgivit sina egna skrifter, så som Redox som varje år skickas 
till tidigare dimitterade KTF-ingenjörer, med en förhoppning om att få 
en liten donation för KK:s verksamhet. Teknologerna har också ordnat 
praktikplatser och stått till tjänst med material för kurslaborationerna 
samt kurskompendier. Sedan 1990-talet ordnar teknologerna varje år en 
så kallad industridag (ASINDA, Axels och Stinas Industridag) där de får 
inblick i olika företags verksamhet och kan träffa potentiella arbetsgivare. 
Så här skapas värdefulla personliga nätverk. 

Den starka gemenskap och speciella samhörighetskänsla som under 
alla decennier utvecklats särskilt mellan dem som gått på samma årskurs 

De fiktiva teknologerna Axel (Eklund) och Stina ritade av teknologen, sedermera 
professorn i anläggningsteknik, Mauri Soininen. Modell för professorn var 
Anders Ringbom. 

T e k n i k v e t e n s k a p  v i d  u n i v e r s i t e t e t



Å b o  A k a d e m i  o c h  k u n s k a p e n

·  184  ·

har framförallt kommit av att studierna vid fakulteten har varit gemen-
samma för alla. Man har i många år suttit på samma föreläsningar, utfört 
räkneövningar och laborationer tillsammans, tenterat och sedan också 
festat tillsammans, i medgång och i motgång. Många årskurser har efter 
studierna fortsatt att träffas regelbundet, ända tills den naturliga avgången 
har kommit emot på ålderdomen.51 

 Man kan säga att teknologerna har velat vara, och även varit, något 
av främmande fåglar i akademimiljön, men de har varit mycket lojala 
mot akademin och insett privilegiet att studera i en mångsidig univer-
sitetsmiljö. Det kan nämnas att få KTF-teknologer deltog i den radikala 
politiska studentrörelsen på 1960- och 1970-talen även om politiska dis-
kussioner försiggick i korridorer och kafferum. Under senare år har tek-
nologerna tagit nya initiativ till samverkan med studerande från andra 
fakulteter. Teknologerna är måhända fortfarande lite annorlunda men 
inte längre främmande fåglar. 

Akademisk forskning, tillämpad forskning  
och spetsforskning

Man kan särskilja tre olika utvecklingsskeden inom forskningen i kemi-
teknik vid Åbo Akademi: relativt fri akademisk forskning styrd främst av 
professorernas intressen, tillämpad forskning där den inhemska indust- 
rins behov var styrande samt internationell spetsforskning med stöd 
främst från statliga forskningsfinansiärer, både nationella och internatio-
nella. Övergångarna mellan dessa tre skeden inträffade på 1960-talet och i 
slutet av 1980-talet. Här behandlas endast de stora linjerna i forskningen. 
För en mera detaljerad beskrivning av forskningen under de 70 första 
åren hänvisas till den historik som utkom 1993.52

•  Starka profiler bygger upp en solid vetenskaplig grund

När Kemisk-tekniska fakulteten kom till fanns den vetenskapliga 
forskningen endast i bakgrunden; den främsta uppgiften för fakulte-
ten var då att utbilda tekniska kemister för industrin.53 I berednings-
kommitténs betänkande nämns forskningen endast i samband med 
möjligheten ”att under ett femte studieår inhämta en mera omfattande 
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vetenskaplig utbildning, nödig för dem som önska övertaga försöks- och 
forskningsuppdrag vid kemiska industrier”.54 Utbildningen sågs då mera 
som en yrkesutbildning än som en akademisk disciplin. 

Den vetenskapliga forskningen kom dock snabbt igång, framför allt 
tack vare professorn i skogsprodukternas kemi och kemiska teknologi Erik 
Hägglund, som var en etablerad och erkänd forskare redan när han kom 
till Åbo Akademi hösten 1920.55 Ett fungerande forskningslaboratorium 
inreddes åt honom i hörnhuset vid Nylands- och Tavastgatan. Hägglunds 
forskning var även med dagens mått mätt exceptionellt omfattande och 
mångsidig. Den behandlade allt från grundläggande trämorfologi och 

Professor Erik Hägglund i sitt privatlaboratorium i Träkemiska institutet 
i hörnhuset vid Nylandsgatan och Tavastgatan. Hägglund var professor i 
skogsprodukternas kemi och kemiska teknologi 1921–1930. Han hade en 
privilegierad ställning vid fakulteten, med all rätt, tack vare sin kompetens och 
omfattande vetenskapliga verksamhet. Foto Gustaf Welin.
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träkemi till tekniska processer för framställning av cellulosa samt bipro-
dukter som sulfitsprit.56 Förutom de 106 vetenskapliga publikationer 
som han med sina studenter och assistenter publicerade i respekterade 
inhemska och utländska tidskrifter skrev han boken Holzchemie, som var 
en av de allra första i träkemi med teknisk inriktning och länge det veten-
skapligt sett mest avancerade verket på området. 57 Hägglund återvände 
till Sverige 1930 när hans utnämning på tio år utgick. 

Den andra professuren, i allmän kemisk teknologi, fick sin ordinarie 
innehavare först när Walter Qvist tillträdde 1926. Hans forskningsom-
råde var närmast teknisk organisk kemi, med särskild inriktning på ter-
pener och fenoler. Hans intresse och ambitioner riktade sig dock mera 
mot administration och undervisning. Vid Hägglunds avgång kvarstod 
Qvist som fakultetens enda professor och han fungerade också som fakul-
tetens dekanus i hela 26 år, 1928–1954. Därtill var han rektor för Handels-
högskolan vid ÅA 1927–1957 och handhade professuren där i kemi och 
varukunskap 1927–1960.

Anders Ringbom kan sägas vara KTF:s internationellt mest kända 
vetenskapsman, möjligen dock efter Hägglund. Han var Åbo Akademi 
och Kemisk-tekniska fakulteten trogen under hela sitt vuxna liv, från 
1921 när han inledde sina studier vid KTF till sin död 1972. Han samar-
betade i början i många år med Erik Hägglund men utvecklade sedan 
sin egen linje i analytisk kemi. Hans lektorat omvandlades 1943 till en 
extra ordinarie professur i analytisk och oorganisk kemi, till vilken han 
kallades. Han torde då ha varit den första professorn i analytisk kemi i 
hela Norden. Ringboms specialområde var komplexometrisk analys för 
bestämning av metalljoner i lösningar. Han utvecklade detta analysom-
råde både teoretiskt och praktiskt. Kronan på verket var hans bok Com-
plexation in Analytical Chemistry som utkom 1963.58 Flera av hans arbeten 
är klassiska vilket bland annat syns i en studie över finländska kemister 
och citeringar av deras arbeten som gjordes 1987.59 Här var Ringbom 
och professor Per Ekwall vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten 
de överlägset mest citerade kemisterna trots att deras mest betydande 
arbeten hade publicerats mera än 20 år tidigare. Per Ekwall som kom till 
Åbo Akademi redan 1921 var professor i fysikalisk kemi och elektrokemi 
1935–1963 vid MNF. Han utförde banbrytande forskning i yt- och kol-
loidkemi vilket också ledde till viktiga tekniska tillämpningar.60 Framför 
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allt studerade han egenskaper hos blandningar av ytaktiva ämnen, vatten 
och andra lösningsmedel. De fenomen han undersökte och klarlade har 
en central ställning inte bara i tekniska system utan också i cell- och 
molekylärbiologi. Ekwalls forskning och undervisning var av synnerli-
gen stor betydelse inte bara för Matematisk-naturvetenskapliga fakulte-
ten utan också för Kemisk-tekniska fakulteten. 

Waldemar Jensen skötte professuren i skogsprodukternas kemi och 
kemisk teknologi 1945–1950, som efterträdare till Fredrik Klingstedt, 
och han blev ordinarie innehavare 1951. Avhandlingen om utnyttjande 

Professorerna Walter Qvist och Waldemar Jensen följer med firandet av Valborg 
på Vårdberget i Åbo i slutet av 1940-talet. 
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av björkbarksavfall, som han försvarade 1948, innehöll ingående analyser 
särskilt av björkens näver.61 Jensens vetenskapliga insats under hans tio år 
vid Åbo Akademi var banbrytande.62 Hans omfattande och systematiska 
arbete gällande användning av björk för cellulosaframställning lade den 
vetenskapliga grunden för produktionen av björkcellulosa som byggdes 
upp i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet. 

•  Tillämpad forskning i samarbete med industrin

På 1960-talet intensifierades samarbetet med industrin och många 
professorer insåg behovet av och möjligheterna till extern finansiering av 
forskningen. Henrik Bruun övertog skötseln av professuren i skogspro-
dukternas kemi och kemisk teknologi 1957 och utnämndes till ordinarie 
innehavare 1962. Han hade fått sin vetenskapliga utbildning i Per Ekwalls 
forskargrupp. Bruun hade goda kontakter till världsledande forskare i 
Sverige där han också forskade under vissa perioder. Han var mycket 
mån om att utveckla kontakterna med industrin och lyckades utverka 
stöd från industrin i många former. Bruun var framsynt och modig också 
i miljöfrågor. När många ingenjörer och industriledare pratade om att 
bygga högre skorstenar och längre avloppsrör för att möta de strängare 
kraven på miljöutsläpp, efterlyste Bruun varaktiga lösningar på skogsin-
dustrins miljöproblem. Han vågade ta upp detta tema redan på 1970-talet 
då samhället var kluvet mellan miljövårdare på den ena sidan av fronten 
och industrins ingenjörer på den andra sidan.

 Leif Hummelstedt som var professor i allmän kemisk teknologi från 
1962 till sin död 1989 fick sin vetenskapliga utbildning i USA. Han förde 
med sig erfarenheter från toppuniversitetet Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) och ett av världens största kemibolag, DuPont. Forsk-
ningen koncentrerades nu på kemisk reaktionsteknik och hydrometallur-
giska processer. Hummelstedt förnyade undervisningen i teknisk kemi 
genom att införa modern kemiteknik, närmast kemisk reaktionsteknik: 
matematisk modellering skulle få en central plats i undervisningen och 
forskningen. Den deskriptiva kemiska teknologin som genomsyrade 
Walter Qvists undervisning hade definitivt blivit föråldrad. Hummelstedt 
introducerade, tillsammans med sin första doktorand Lars-Eric Lindfors, 
kursen i modellering och design av kemiska reaktorer – kemisk reak-
tionsteknik. Senare inleddes undervisning i heterogen katalys – 90% av 
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industriellt tillämpade kemiska processer är katalytiska till sin natur, till 
exempel processer i oljeraffinering, framställning av konstgödsel, samt 
produktion av fin- och specialkemikalier.

Industrin spelade också en roll då forskningen på 1980-talet växte 
tack vare kraftigt ökad forskningsfinansiering från staten, framför allt 
från Tekes. Tillväxten gav möjligheter till etablering på ytterligare nya 
områden, såsom förbränningsteknik, pappersfysik och bioprocessteknik. 
Tvärvetenskapligt samarbete utvecklades på miljöområdet, särskilt kring 
miljöskadliga ämnen i skogsindustrins avloppsvatten samt hälsovådliga 
ämnen i dricksvatten. 

Utrymmenas och apparaturens betydelse för fakultetens forskning 
kan inte underskattas. Forskningen i träförädling fick avsevärt bättre för-
utsättningar när byggnaden Gadolinia stod färdig 1969. Här fanns nu 
för första gången moderna, ändamålsenliga laboratorier samt en appa-
rathall där försök i halvindustriell skala kunde utföras. Laboratoriets nya 
utrymmen fylldes på några få år med unga forskare med finansiering 

Apparathallen i Axelia 1979. Apparathallar byggdes i både Gadolinia och Axelia I. 
Senare har forskarna dock kommit till insikt om att försök i halvteknisk (pilot)-
skala är mycket kostsamma och mindre lämpade för vetenskaplig forskning. 
Processteknisk forskning utförs idag allt mer i mikro- och nanoskala i laboratorier, 
eller genom simulering och optimering med datorer. Foto Guy Lindell.
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från industrin, Finlands Akademi och Handels- och industriministe-
riet. Forskningen expanderade kraftigt på 1970-talet vilket bland annat 
visas av att 10 doktorsarbeten framlades. Den nya byggnaden Axelia som 
stod färdig 1977 gav nya möjligheter för forskningen i processkemi och 
processteknik. 

Nu anskaffades nya effektiva forskningsinstrument, allt från analys- 
instrument till försöksutrustning i större skala till apparathallarna i Gado-
linia och Axelia. Flera stora och dyra instrument har sedan 1970-talet 
anskaffats gemensamt med Åbo universitet. Forskning initierades på nya 
områden, såsom katalysforskning, högtemperaturkemi (glas och keramik), 
teknisk polymerkemi, papperskemi samt miljökemi och miljöteknik.

Gaskromatografi-masspektrometri-instrumentet som installerades i den nya 
Gadoliniabyggnaden 1969 var det första i sitt slag i Finland och innebar ett 
avgörande framsteg för kemi- och kemiteknikforskningen. Från vänster Mikko 
Murola, Rainer Ekman, Mikko Maijala och Bjarne Holmbom. Bild tagen 1970 av 

fotofirman Paijula. 
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Man kan tala om en revolution i kemiforskningen på 1960-talet när 
nya analys- och mätinstrument hade utvecklats. Det var framförallt olika 
instrument för kromatografisk separation och spektrometriska analyser, 
så som instrument för gaskromatografi (GC), infrarödspektrometri (IR), 
masspektrometri (MS), kärnmagnetisk resonansspektrometri (NMR) och 
atomabsorptionsspektrofotometri (AAS). Följande steg i utvecklingen var 
att instrumenten anslöts till datorer vilket skedde på 1970- och 1980-
talen. Av avgörande betydelse för den träkemiska forskningen var kom-
binationsinstrumentet gaskromatograf-masspektrometer (GC-MS) som 
installerades hösten 1969 i de nya laboratorieutrymmena i Gadolinia. 

Datateknikens frammarsch fortsatte att revolutionera kemiteknik-
forskningen och ingenjörsutbildningen på 1970-talet. Datorer började 
användas i tillämpad matematik vid Åbo Akademi redan i början av 
1960-talet. Kemisk-tekniska fakulteten fick en egen processdator 1969.63 
Datacentralen vid Åbo Akademi som grundades 1971 var under de föl-
jande decennierna som spindeln i datanätet. På 1970-talet fick KTF en 
egen processdator till sitt förfogande. Detta var ett stort steg framåt 
speciellt för forskningen. En decentralisering framskred kraftigt med 
persondatorernas intåg på 1980-talet. När datorernas prestanda ökade 
och priserna sjönk blev det möjligt att mera allmänt utnyttja datorer 
i teknisk forskning. Det blev nu möjligt att modellera och simulera 
tekniska processer. Forskare vid Kemisk-tekniska fakulteten gick tidigt 
med i denna utveckling – Lars-Eric Lindfors utvecklade simuleringspro-
gram för kontinuerliga flödesreaktorer redan på 1960-talet och Randolf 
von Schalien publicerade ett simuleringsprogram för flerstegsindun-
stare 1971.64 Föregångare i användningen av datorer i forskningen och 
undervisningen var förutom von Schalien också Kurt Waller speciellt på 
processregleringens område samt Lars Nyström och Tapio Westerlund. 
Under en kort tid uppnådde forskningen och undervisningen vid KTF 
på processmodelleringens och optimeringens område en hög internatio-
nell nivå.

Ny teknik påverkade även undervisningen. Räknestickan ersattes först 
av miniräknare. De var i början av 1970-talet ännu rätt dyra, men de 
blev ändå populära bland teknologerna. Senare kom fakultetens egna 
terminaler med kontakt till Åbo Akademis centraldatorer i bruk och 
slutligen persondatorerna. Det var dock först i slutet av 1980-talet som 
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persondatorerna fick en mera betydande roll i undervisningen. Många 
fackämnen genomgick stora förändringar. Rittekniken som är en viktig 
del av processplanering övergick från manuell ritning till planering och 
ritning med datorer.

•  Spetsforskning genom samarbete

Även om forskning på hög internationell nivå hade utförts vid Kemisk- 
tekniska fakulteten alltsedan början etablerades spetsforskningen som 
begrepp på nationell nivå först i slutet av 1990-talet. På hösten 1997 

Processplanering och ritteknik har under alla år varit en viktig del av ingenjörs-
utbildningen. På den här kursen i ritteknik görs detaljritningar för en socker-
kristallisator som sedan byggdes upp i Axelias apparathall (den blanka höga  
kolonnen på bilden på s. 189). I dag görs dock planering och ritning med datorer. 

I början av 1970-talet ersattes räknestickan i undervisningen av miniräknare.  
De första persondatorerna kom sedan kring 1980.
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utannonserade Finlands Akademi att forskargrupper kunde ansöka om 
att bli så kallade spetsforskningsenheter som skulle utses i öppen kon-
kurrens. Frågan blev då: hur kunde fakulteten lyckas med att få en sådan 
enhet? Först diskuterades om alla ämnen vid Kemisk-tekniska fakulte-
ten skulle göra en gemensam ansökan. Det blev dock uppenbart att hela 
fakulteten var för omfattande och heterogen för att ha en chans i den 
förväntade hårda konkurrensen. 

En enhet med en smalare och skarpare profil skapades. Den byggde på 
samarbete mellan fyra laboratorier: trä- och papperskemi, analytisk kemi, 
oorganisk kemi samt teknisk kemi och reaktionsteknik. Ett gemensamt 
koncept skapades: strävan att förstå tekniska processer och produkter på 
en djup kemisk nivå, nämligen den molekylära nivån. Det nya koncep-
tet benämndes molekylär processteknik och enheten gavs namnet Pro-
cesskemiska forskargruppen (PCG). Initiativet lyckades, och PCG utsågs 
av Finlands Akademi till spetsforskningsenhet för sexårsperioden 2000–
2005. PCG döptes senare om till PCC (Process Chemistry Centre), det 
processkemiska forskningscentret. PCC fick finansiering från Finlands 
Akademi för ytterligare sex år, 2006–2011. PCC har fortsatt som intern 
spetsenhet finansierad av Åbo Akademi. Samarbetet i spetsenheten har 
byggt på förtroende och tillit mellan de ledande professorerna. Detta för-
troende har sedan spritts vidare till hela forskargruppen, samt ytterligare 
till forskarkolleger och finansiärer.

Samarbetet mellan Kemisk-tekniska fakulteten och Matematisk- 
naturvetenskapliga fakulteten har resulterat i framgångsrika projekt. 
Centret för funktionella material (FunMat) började sin verksamhet 2006 
och erhöll finansiering från Finlands Akademi som spetsforskningsen-
het 2008–2013. FunMat kombinerar expertis i kemi, fysik, biologi samt 
pappersförädling för att utveckla funktionella material, instrument och 
storskalig tillverkning för att främja växelverkan med biologiska system. 
Den mångvetenskapliga forskningen utförs i nära samarbete med indu-
strin samt ett omfattande internationellt samarbetsnätverk. Där deltar 
två KTF-laboratorier, pappersförädling under ledning av professor Martti 
Toivakka och teknisk polymerkemi under ledning av professor Carl-
Eric Wilén. Centrets leddes först av professorn i fysikalisk kemi Jarl B. 
Rosenholm och leds sedan 2011 av professorn i fysik Roland Österbacka. 
Forskningen vid FunMat är från 2014 inriktad på växelverkningar mellan 
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funktionella material och biologiska system under rubriken Functional 
Materials at Biological Interfaces, nu som intern spetsforskningsenhet vid 
Åbo Akademi. 

Forskningsenheten Optimering och systemteknik (Optimization and 
Systems Engineering, OSE) var en intern spetsforskningsenhet 2010–2014 
finansierad av Stiftelsen för Åbo Akademi. OSE-gruppen leddes av pro-
fessorerna Tapio Westerlund (laboratoriet för anläggnings- och system-
teknik), Henrik Saxén (laboratoriet för värme- och strömningsteknik), 
samt Paavo Salminen och Mikael Lindström (matematik och statistik). 
OSE utvecklar nya algoritmer och metoder inom områdena optimering, 
matematisk statistik, systemteknik och -teori, och överför de teoretiska 
resultaten till tillämpningar. Forskningen består alltså av två block: teori 
och metoder, samt tillämpningar inom naturvetenskap och teknik. 

Laboratoriet för industriell ekonomi, som leds av professorn i industri-
ell ekonomi Kim Wikström, erhöll 2014 finansiering för ett stort projekt 
med målet att skapa nya affärsmodeller och organisationsstrukturer för 
investeringar i energi- och transportindustrin. Forskningsprojektet utförs 
i samarbete med Stanford University och Kellogg School of Management 
i USA samt forskare från religionsvetenskapen vid Åbo Akademi och juri-
diska fakulteten vid Åbo universitet.

Kemisk-tekniska fakulteten har varit framgångsrik i att få finansiering 
från Finlands Akademi, Tekes och EU, och har i de flesta utvärderingar 
av genomförda projekt fått utmärkta betyg. Här kan särskilt nämnas Fin-
lands Akademis utvärdering av kemiforskningen i Finland där kemin vid 
KTF och MNF tillsammans jämfördes med kemiforskningen vid andra 
universitet och högskolor under perioden 2005–2009.65 Det framgick 
att Åbo Akademi var näst störst i Finland mätt med antalet internatio-
nella publikationer, strax efter Helsingfors universitet, men klart före 
de andra universiteten. Fakulteten har också haft två akademiprofessorer 
utnämnda av Finlands Akademi: Bjarne Holmbom 1998–2003 och Tapio 
Salmi 2010–2015. Till slut bör nämnas att Åbo Akademi 2015 valde ut tre 
profileringsområden för forskning varav ett benämns Molekylär process- 
och materialteknik. Det innefattar den forskning som utförs i de ovan 
nämnda tre spetsforskningsenheterna. 

Den beskrivna spetsforskningen visar att små forskargrupper vid ett 
litet universitet kan uppnå hög internationell vetenskaplig nivå och växa 
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sig stora genom förtroendefullt samarbete med andra forskargrupper och 
över fakultetsgränserna, i detta fall framför allt mellan KTF och MNF. 
På så sätt kan forskningsresultat erhållas som är vetenskapligt högtstå-
ende och som samtidigt tjänar industrins behov av djupare kunskap som 
grund för sin process- och produktutveckling.

Samverkan med industrin –  
bidrag till den tredje uppgiften

Samverkan med industrin och näringslivet var en naturlig och självklar 
del av fakultetens verksamhet från första början. Fakulteten hade kunnat 
grundas tack vare donationer från personer som stod industrin nära, och 
fakultetens främsta uppgift var, som tidigare nämnts, att utbilda tekniska 
kemister, vars uppgift var att arbeta inom och utveckla kemiska indu-
strier. Denna samverkan har varit intensiv under alla decennier och är det 
fortfarande. Samverkan med industrin har varit KTF:s särskilda roll i uni-
versitets tredje uppgift som i den nu gällande universitetslagen handlar 
om främjandet av livslångt lärande, samverkandet med det övriga sam-
hället samt främjandet av forskningsresultatens genomslagskraft i sam-
hället.66 Samverkan med industrin har skett i många former, till exempel 
så att industrin har anställt kompetenta ingenjörer och doktorer, tagit del 
av forskningsresultat och kunnat utnyttja den fortbildning som univer-
siteten ger. För detta kan industrin ge ekonomiskt stöd i form av bidrag 
till större samarbetsprojekt, ofta finansierade av Tekes eller EU, donatio-
ner till vetenskaplig forskning samt ersättning för bilateral beställnings-
forskning, även benämnd kundtjänst. Förutom att industrin kan erbjuda 
arbetsplatser åt dimitterade, samt praktikplatser för teknologer, kan 
industrianställda också medverka i undervisningen som lärare på deltid. 
Exkursioner till industrianläggningar under studietiden är också en viktig 
del av ingenjörsutbildningen. 

•  Personliga kontakter och förtroende

På 1920- och 1930-talen låg tyngdpunkten vid fakulteten helt på ut- 
bildningen av ingenjörer. Samverkan med industrin grundade sig på 
personliga kontakter och förtroende mellan professorerna och ledande 
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industrimän. Industrins stöd till fakulteten kom främst som direkta dona-
tioner eller via föreningar och organisationer som stod industrin nära. 
Som redan tidigare nämnts var donationen för professuren i maskin-
byggnad som erhölls från Svenska tekniska vetenskapsakademien 1929 
avgörande för fakultetens fortsatta existens. Donationen blev möjlig i och 
med att STV hade fått en stor anonym donation 1927. Senare framgick 
att donatorn var ingenjör Theodor Lindroos, industriman och betydande 
aktieägare i många stora bolag.67 Han blev senare bergsråd och 1948 blev 
han hedersdoktor vid fakulteten.

 Under åren har stöd erhållits också för akuta behov. Som exempel 
kan nämnas de stöd som Waldemar Jensen utverkade i slutet av 1940-
talet.68 Den enda telefonlinjen till Institutet för träkemi togs bort 1947 
eftersom Åbo Akademi inte ansåg sig ha råd med en sådan i de knappa 
ekonomiska tiderna. Jensen hade dock goda kontakter inom skogsindu-
strin och särskilt med sin tidigare chef, generaldirektören och sedermera 

Teknologie doktorer vid promotionen 1948. I första raden till vänster står heders- 
doktorn Theodor Lindroos, i mitten Jarl Salin (promotor) och till höger 
Waldemar Jensen. I övre raden från vänster Lennart Schaumann, Anders Ringbom, 
Georg Larinkari och Helge Aspelund.
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bergsrådet R. Erik Serlachius. Jensen skrev långa och eleganta brev i vilka 
han vädjade om stöd för olika projekt och akuta behov. Jensen fick inte 
bara sin telefonlinje utan Serlachius ställde välvilligt upp och fick också 
andra skogsindustribolag att donera betydande summor för att upprusta 
det träkemiska laboratoriet under denna ekonomiskt kritiska tid. Under 
åren 1946–1949 donerade industrin till Jensens institut och hans forsk-
ning medel som var flera gånger större än Åbo Akademis egna anslag. 

•  Från informella kontakter till statlig styrning 

Allt från 1920-talet in på 1960-talet fanns det en förståelse och respekt 
hos de flesta ledande industrimän för universitetens centrala uppgift, att 
idka och främja fri vetenskaplig forskning. Man önskade att ingenjö-
rerna skulle få en professionell yrkesutbildning men förväntade sig också 
att de skulle få en akademisk bildning. Under perioden 1920–1960 var 
industrins stöd till fakulteten i regel utan särskilda villkor. Industrins 
främsta intresse och behov var att få välutbildade ingenjörer. 

Samarbetet med industrin fortsatte på samma informella sätt in på 
1960-talet. Industrin som då utvecklades starkt fick ett allt större behov 
av forskning och utveckling och vände sig allt mer till universiteten och 
högskolorna. Samarbetet grundade sig fortfarande på personliga kontak-
ter och förtroende, och detaljerade skriftliga avtal var då ännu ovanliga. 
Huvuddelen av diplomarbetena var inriktade på industriella problem 
och behov. Nu blev det också vanligt att teknologerna fick anställning 
vid företag redan då de arbetade med sitt diplomarbete vilket gjorde att 
de hellre arbetade för industrin än i professorernas vetenskapliga pro-
jekt. Någon mera betydande forskningsfinansiering erhölls dock inte från 
industrin. Vid denna tid började statsmakten reglera samarbetet mellan 
universiteten och industrin. Åbo Akademi hade börjat få statligt stöd 
redan på 1950-talet och var efter det inte längre oberoende av staten. 

På 1960-talet och särskilt på 1970-talet började industrin ställa mot-
krav för finansieringen. Det blåste snålare vindar och oljekrisen 1973–
1974 väckte industrin på ett dramatiskt sätt till att tänka om. Miljörörel-
sen med sin koppling till politiska strömningar började utöva inflytande 
särskilt på skogsindustrin. De traditionella ”industribaronerna” och deras 
familjer förlorade sitt inflytande och professionella jurister och ekono-
mer tog över i ledningen av många företag. Många skogsindustriföretag 
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fusionerades på 1970-talet och ännu fler på 1980-talet. Kulturen vid 
större industriföretag, som präglades av bruksklubbar där tjänstemännen 
umgicks och tog emot gäster, förändrades – många av klubbarna stängdes 
och biljardborden städades undan. Därtill var samhällsklimatet i mitten av 
1970-talet sådant att inställningen till företagare och till samarbete mellan 
universiteten och industrin var i botten. Samarbetet med industrin fort-
satte dock vid KTF. Industristöd erhölls nu inte bara för diplomarbeten 
utan i allt högre grad även för licentiat- och doktorsarbeten.

 I början av 1980-talet började industrin visa ett allt större intresse 
för forskningen och undervisningen vid universitet och högskolor. Det 
berodde bland annat på att många av industrins forskningslaboratorier 
avvecklades när mindre företag fusionerades med större. Nu började indu-
strin också ställa större krav på universiteten och högskolorna, särskilt 
inom skogsindustrin. Stiftelsen Korkeakoulu- ja tiedepoliittinen tutki-
mussäätiö och Skogsindustrins Centralförbund sammanställde en rapport 
med uppgift att utreda i vilken grad högskoleundervisningen och forsk-
ningen motsvarade skogsindustrins behov.69 Bland åtgärdsförslagen fanns 
att skogsindustrin borde grunda ett samarbetsorgan med uppgift att bland 
annat påverka resurserna och deras inriktning, följa effektiviteten i hög-
skolornas verksamhet samt befrämja användningen av näringslivets resur-
ser i högskolorna. I de diskussioner som följde gjorde Kemisk-tekniska 
fakultetens professorer gemensam front för att försvara sin integritet och 
den vetenskapliga forskningens frihet. Sedan 1990-talet har stödet från 
industrin kommit huvudsakligen via industrins delfinansiering i natio-
nella forskningsprogram. I dessa program har det funnits klara avtal om 
publicering och rättigheter till resultaten.

•  Nationella och internationella teknologiprogram

Stora nationella så kallade teknologiprogram med flera universitet och 
forskningsinstitut och med delfinansiering från industrin byggdes upp 
av Handels- och industriministeriet och Tekes med början på 1980-talet. 
Forskningsprogrammen skulle inriktas på grundläggande fenomen och 
mekanismer och skulle ligga före det konkurrensutsatta stadiet, de skulle 
alltså vara pre competitive. I slutet av 1990-talet kom några laboratorier vid 
Åbo Akademi också med i EU-projekt som till sin karaktär var pre com-
petitive. Tekes fortsatte med sådana nationella program in på 2000-talet 
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ända tills de så kallade SHOK-programmen påbörjades år 2006.70 Också  
Finlands Akademi hade nationella forskningsprogram på utvalda områden. 

Ett av de första och största nationella teknologiprogrammen var 
LIEKKI, som inleddes 1988 och pågick fram till 1998. Programmet repre-
senterade ett nytt koncept för teknisk forskning i Finland. Det initie-
rades av Handels- och industriministeriet som med detta samordnade 
program ville effektivera samverkan mellan universitet, forskningsinstitut 
och industrin.71 Programmets syfte var att förstärka den grundläggande 
förståelsen av förbränningsprocessen i industriella ugnar och pannor. På 
så sätt ville man skapa förutsättningar för utvecklandet av nya anlägg-
ningar med renare rökgaser och högre verkningsgrader.72 Fokusering på 
långsiktiga, generiska frågeställningar i stället för konstruktionsdetaljer 
i befintliga anläggningar gjorde det möjligt för konkurrerande industri-
företag att samarbeta i programmet. LIEKKI finansierades först i fem år 
1988–1992 och programmet fortsatte sedan ytterligare i sex år 1993–1998. 
Den totala finansieringen uppgick till nära 100 miljoner euro i dagens 
penningvärde. Handels- och industriministeriet och Tekes stod för hälf-
ten av finansieringen och industriföretag för den andra hälften. Program-
met sysselsatte som mest över 100 forskare i landet och det fanns också en 
stark internationell koppling i flera av projekten.

Kemitekniken vid Åbo Akademi fick en central roll genom att TkD 
Mikko Hupa kallades att leda LIEKKI-programmet.73 Forskning i hög-
temperaturkemi hade inletts vid institutionen för oorganisk kemi redan 
i slutet av 1970-talet under ledning av professor Kaj Karlsson. Den för-
bränningskemiska forskningen fortsattes och intensifierades sedan under 
Hupas ledning. 

Ett centralt forskningsområde vid Åbo Akademi har varit förbränning 
av svartlut, det vill säga koklutar från cellulosafabriker. Svartluten för-
bränns där i jättestora pannor som kallas sodapannor. I den stora fabrik 
som år 2017 tagits i bruk i Äänekoski är sodapannan 60 meter hög, 
och hela pannhuset är 80 meter högt, det vill säga lika högt som Åbo 
domkyrkas torn. Förbränning av svartlut täcker idag drygt 10 % av den 
totala energianvändningen i Finland74 och är en central komponent när 
det gäller att förverkliga målen för förnybar energiproduktion. Forskarna 
vid Åbo Akademi undersökte denna makroprocess i mikroskala bland 
annat genom att med specialkamera filma enskilda droppar som brändes 
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i en laboratorieugn. På så sätt kunde de olika faserna i förbränningen sär-
skiljas och undersökas i detalj under väl kontrollerade betingelser. Fors-
karna kunde sedan förutsäga i detalj hur svartlutens förbränning sker i 
verkligheten i de jättestora sodapannorna. 

En intressant del av forskningen gällde bildningen av kväveoxider – 
en grupp av skadliga föroreningar i rökgaserna – i stora eldstäder. Forsk-
ningen ledde till en djup förståelse av de kemiska mekanismer som styr 
bildningen av kväveoxid (NO), kvävedioxid (NO

2
) och dikäveoxid (N

2
O), 

lustgas, de tre viktigaste kväveoxiderna. Forskningen avslöjade också möj-
liga tekniska vägar att kontrollera och minska bildningen av dessa oxider. 
Vidare studerades olika typer av biomassor och avfall som bränslen i kraft-
verk. Av speciellt intresse var kontrollerandet och uppfångandet av de 
många icke-önskade spårämnen som finns i rökgaser av sådana bränslen, 
till exempel olika tungmetaller (kvicksilver, kadmium, bly) och halogener 
(klor, brom och fluor), i olika förhållanden vid förbränning. 

LIEKKI var när det etablerades ett unikt koncept också internationellt i 
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Schematisk bild av de olika faserna vid förbränning, här illustrerade med en 
några millimeter stor svartlutsdroppe. I LIEKKI-programmet undersöktes 
förbränningens olika faser bland annat genom att man med specialkamera 
filmade enskilda partiklar och droppar som brändes i en laboratorieugn.  
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fråga om forskningssamarbete mellan staten (genom universitet och forsk-
ningsinstitut) och industrin. Det ansågs allmänt som synnerligen lyckat.75 
Det etablerade ett helt nytt teknikområde i Finland och lade grunden till 
den ledande ställning i både forskning och industriell produktion som 
ännu finns i vårt land.

Samverkan med industrin och dess stöd har varit en förutsättning för 
KTF:s existens från fakultetens tillkomst till i dag. Utan industrins del-
tagande skulle större tekniska samarbetsprojekt inte överhuvudtaget ha 
kommit till Åbo Akademi. Men extern finansiering kan också bli ett hot 
mot den fria forskningen och den därpå grundade undervisningen. Indu-
strin kan styra forskningen mot kortsiktiga mål och begränsa publice-
ringen av forskningsresultaten. Direkt beställningsforskning för industrin, 
även kallad kundtjänst, förekom i rätt stor omfattning under 1970- och 
1980-talen, men andelen minskade när finansiering fanns att få från andra 
källor. Under 2000-talet har den varit relativt liten, vilket exemplifieras 
av att industrins finansiering till forskningsenheten PCC under perioden 
1999–2015 varierade mellan 8 % och 29 % av den totala forskningsfinansie-
ringen.76 Andelen var som högst 2007 och har de senaste åren varit kring 
20 %. Här bör ytterligare framhållas att industrifinansieringen endast till 
en del varit för direkt beställningsforskning. Huvuddelen har gått till att 
täcka industrins andel i öppna forskningsprogram finansierade av Tekes 
eller EU. Även sluten beställningsforskning för industrin, kundtjänst, har 
förekommit i begränsad utsträckning. Då den förekommit har den dock 
varit ett sätt att generera överskottsmedel för den fria öppna forskningen 
och för förnyelse av teknisk apparatur. Erfarenheten har visat att teknisk 
forskning är beroende av finansiering från många olika källor. Det gäller 
att skapa förtroende och aktivt söka finansiering från många håll. 

•  Uppfinningar, innovationer och nya företag

Den vetenskapliga akademiska forskningen har som primär uppgift 
att skapa en djup och hållbar kunskapsbas; detta gäller också för den 
teknikvetenskapliga forskningen. På 1970-talet började man också kla-
rare inse att teknikvetenskap skapar en stabil kunskapsbas för utveckling 
av innovationer och nya företag. Innovationer är nya idéer och uppfin-
ningar som har utvecklats till kommersiellt lönsamma produkter eller 
tjänster. Forskare förväntas komma upp med nya idéer och söka patent 
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på uppfinningar, men vidareutvecklingen av idéerna och patenten till 
innovationer sker vanligen i företag, ofta små startup-företag. 

Forskningen vid KTF har genererat många tekniska idéer och många 
av dem har patenterats. En del har också utvecklats till verkliga, kom-
mersiella innovationer i samarbete med större och mindre företag. Här 
beskrivs två fall där forskning vid KTF lagt grunden för betydande ny 
industriell verksamhet. 

Forskning om bioaktiva glas började på 1970-talet under ledning av 
professor Kaj Karlsson. Forskningen inriktades på bioaktivitet hos glas 
och glasgeler i kontakt med ben.77 Den ledande tanken var att utveckla 
glassorter som kan lösas upp i komponenter vilka kroppen själv sedan kan 
utnyttja för att bilda eget benmaterial. Forskningen har visat att glas med 
låg halt kiselsyra och hög halt natrium hade de egenskaper som krävs. Ett 
flertal glas har sedan utvecklats för olika specifika tillämpningar i män- 
niskokroppen och har förts vidare av flera företag. Forskningen kring 
bioaktiva glas fortsätter ännu idag, nu under ledning av professor Leena 
Hupa. 

Ett annat exempel är forskningen på tallolja vid fakulteten som lade 
grunden till industriell produktion av växtsteroler och som sedan ledde 
vidare till utvecklandet av den världskända produkten Benecol. Forskare 
och alumni från Åbo Akademi spelade en avgörande roll i olika skeden 

Fabriksenheten vid Kaukas cellulosafabrik i Villmanstrand (i dag bolaget UPM-
Kymmene) som producerade en förädlad tallolja samt sitosterol 1977–2005. 
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av denna utvecklingskedja.78 Arbetet började 1970 som en analytisk-ke-
misk studie av industriella talloljor. Det nya GC-MS-instrumentet var 
här av avgörande betydelse. Forskningsarbetet vid Åbo Akademi finan-
sierades först av Handels- och industriministeriet och tre skogsbolag.79 
Senare erhölls stöd främst från Finlands Akademi. En teknisk metod att 
utvinna steroler ur tallolja genom extraktion med organiska lösningsme-
del uppfanns 1973. Patent söktes på metoden och ingenjörsbyrån Linotek 
Oy under ledning av KTF-ingenjören Harry Lindeberg utvecklade den 
vidare till en teknisk process som först testades i pilotskala i en flyttbar 
container.80 Efter lovande resultat beslöt Oy Kaukas Ab 1975 att investera 
i en industriell produktionsenhet vid cellulosafabriken i Villmanstrand. 
Anläggningen bygges upp av Linotek-ingenjörer i samarbete med Kaukas 
och andra bolag och den kördes igång 1977. Huvudprodukten var en tall-
olja av bättre kvalitet. Som biprodukt erhölls en fraktion med hög halt 
av steroler, med sitosterol och sitostanol som huvudkomponenter. Efter 
fortsatt utvecklingsarbete i fabriken kunde produktion av rena växtste-
roler inledas 1981. De producerade sterolerna fick användning främst i 
kosmetika. 

Det hade sedan 1950-talet varit känt att sitosterol i födan kan sänka 
halten kolesterol i blodet, tack vare att dessa två steroler har en liknande 
struktur. Kunskapen utnyttjades av Kaukas i samarbete med Finlands 
ledande kolesterolforskare, professor Tatu Miettinen vid Helsingfors 
universitet. Raisio margarinfabrik kom med i utvecklingsprojektet 1988. 
Raisio hade i flera år undersökt rypsoljans hälsofrämjande effekter med 
positiva resultat. Ett avgörande steg framåt kom 1989 då Ingmar Wester, 
FM i organisk kemi från Åbo Akademi och forskningschef vid Raisio, 
kom på idén att binda sterolerna till fettsyror i form av estrar och utveck-
lade en teknisk process för detta. Det blev härigenom möjligt att till-
sätta växtsteroler i margarin. Forskning utomlands i början av 1980-talet 
hade visat att sitostanol, som kan fås genom hydrering (behandling med 
vätgas) av sitosterol, inte bara var mera effektivt än sitosterol utan också 
stabilare mot oxidation. Processen där sitosterol hydrerades till sitostanol 
utvecklades av Kaukas i samarbete med forskare i teknisk polymerkemi 
och teknisk kemi vid Åbo Akademi. 

Kliniska undersökningar av sitostanolestrarna som inleddes 1990 och 
pågick i flera år visade att dessa klart sänkte kolesterolhalten i blodet. 
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Resultaten publicerades i november 1995,81 samma dag som margarinet 
med varumärket Benecol kom till försäljning i finländska matbutiker 
och en mycket uppmärksammad presskonferens hölls i Helsingfors. 
Sedan den första publikationen 1995 har flera hundra vetenskapliga arbe-
ten publicerats om växtstanolestrarnas positiva hälsoeffekter. Idag finns 
många olika Benecol-produkter på marknaden i över 30 länder på fem 
kontinenter.

Som fallet Benecol visar, kan utvecklingen av en ny kemisk-teknisk pro-
cess från idé till produktion gå rätt snabbt, i detta fall tog det bara fyra år. 
Däremot är utveckling av hälsofrämjande produkter för den internatio-
nella marknaden mycket mera krävande på grund av olika säkerhetskrav. 
I fallet Benecol tog det 14 år, och den internationella marknadsföringen 
tog ytterligare många år.82 Exemplet visar också på den grundläggande roll 
vetenskaplig forskning vid universitet har för tekniskt utvecklingsarbete i 
industrin. Mångdisciplinär samverkan är särskilt viktig vid utveckling av 
hälsofrämjande produkter. Sådan forskning har fortsatt vid Åbo Akademi 
på 2000-talet i gott samarbete framförallt med Åbo universitet och olika 
lokala företag. Flera nya produkter har utvecklats på en stabil och hållbar 
vetenskaplig grund. 

•  Nya företag

Allt från 1920-talet till 1970-talet kunde ingenjörerna som utexami-
nerats från Kemisk-tekniska fakulteten förvänta sig att få anställning vid 
något större företag inom skogsindustrin eller den kemiska industrin. Alla 
stora företag inom processindustrin i Finland, samt även i Sverige och 
många andra länder, har anställt ingenjörer och doktorer från Kemis-tek-
niska fakulteten. Flera företag, som till exempel Ekono, Pargas Kalkbergs 
Ab (senare Partek) och Raisio Chemicals, har haft en majoritet av ingen-
jörer från Åbo Akademi. Orsaken är dels KTF-ingenjörernas lämpliga 
kunskapsprofil, dels det starka nätverket inom Kemisk-tekniska fakulte-
ten. Få utexaminerade ingenjörer hade någon tanke på att grunda ett eget 
företag, även om vissa gjorde det. Efter oljekrisen blev det dock svårare att 
få anställning inom industrin vilket bidrog till att några KTF-ingenjörer 
grundade egna företag. Bland företag som grundats och letts av KTF-
alumni och vilka fortfarande är verksamma kan nämnas Process Flow Oy 
(Kenneth Eriksson), Oy Smoptech Ab (Mats Sundell m.fl.), Renotech 
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Oy (Bob Talling), Ledil Oy (Tommi Kuntze m.fl.), Biovian Oy (Knut 
Ringbom) och CrisolTeQ Oy (Kenneth Ekman).

Företaget Oy Chemec Ab, som grundades 1987 av två KTF-alumni, 
TkL Mikko Maijala och DI Björn Lax, har steg för steg utvecklats till en 
stor företagsgrupp som i dag omsätter omkring 100 miljoner euro och 
har 160 anställda och industriell produktion i fyra länder.83 Mikko Mai-
jala (se bild s. 190) började studera vid KTF bland annat för att han ville 
lära sig svenska. Efter diplomingenjörsexamen fortsatte han att arbeta 
vid fakulteten i ett industrifinansierat projekt. Efter avlagd teknologi-
elicentiatexamen blev han anställd vid Raision Tehtaat i Reso som då 
stod i beråd att utveckla ny produktion av industrikemikalier vid sidan 
av sin livsmedelsproduktion. I början var det främst fråga om kemika-
lier baserade på stärkelse och fettsyror, råvaror som bolaget redan hade i 
sin livsmedelsproduktion. Maijala arbetade på Raisio i nästan tio år och 
avancerade till enhetschef. Han blev sedan 1984 lockad över till läkeme-
delsindustrin som verkställande direktör för bolaget Fermion som var en 
del av Orion-koncernen. 

Björn Lax fortsatte efter sin DI-examen 1975 i ett samarbetsprojekt 
med Raision Tehtaat som gick ut på att undersöka möjligheterna för pro-
duktion av specialkemikalier till skogsindustrin. Projektet resulterade i 
att Raision Tehtaat inledde produktion i en ny enhet benämnd ”Tilläm-
pad kemi” där Lax blev chef för papperskemikalieenheten. Sedan blev 
också Lax lockad till läkemedelsindustrin och blev verkställande direk-
tör för bolaget Chemion som underlöd Fermion-bolaget där Maijala var 
verkställande direktör. Men Maijala och Lax trivdes inte i läkemedelsin-
dustrin som de upplevde som en alltför konservativ industribransch med 
ett hierarkiskt ledningssystem. De sade upp sig 1987 och grundade två 
egna bolag, Oy Chemec Ab och Fennopharm Oy. De fick ett samarbets-
avtal med två svenska kemikaliebolag och började marknadsföra deras 
produkter i Finland. De fick gott stöd av de svenska bolagen och för-
säljningen utvecklades positivt. Efter några år hade Chemec omkring 15 
anställda. År 1995 startades produktion av pigmentdispersioner som leve-
rerades till skogsindustrin. Ett nytt bolag, FP Pigments, grundades 1996 
och det första bolaget utomlands, CH Gruppen i Sverige, startades 1998. 
Ett stort steg togs när latexfabriken i Kaipiainen (Kouvola) 2004 köptes 
av det schweiziska bolaget Ciba 2004. Pigmentproduktion i FP-Pigments 
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regi inleddes i Tyskland 2008 och i USA 2009. Dotterbolaget CH-Poly-
mers grundades 2009 för att driva affärsverksamheten på bindemedel och 
tillsatser av olika slag och då köptes också bolaget BASF:s affärsverksam-
het på akrylatbindemedel. BASF:s dispersionsanläggningar i Raumo och 
Uleåborg köptes sedan 2014. I det nygrundade företaget CH-Bioforce 
utvecklas ett helt nytt koncept för extraktion och fraktionering av ved-
komponenter med mål att producera rena fraktioner av cellulosa, hemi-
cellulosor och lignin. 

Företagsgruppen som har bindemedel och pigment som huvudpro-
dukter har idag omkring 160 anställda, av vilka hälften arbetar utom-
lands. Huvudkontoret finns i Esbo. Omkring 20 % av personalen arbe-
tar med forskning och utveckling. Den utförs huvudsakligen i Reso, i 
de byggnader där Raisio Chemicals tidigare verkade. Man kan säga att 
cirkeln nu har slutits: Maijala och Lax är tillbaka där de började sin indu-
striella karriär, i Reso, och nu som ägare. 

Maijala och Lax drömde inte under studietiden om att bli företagare, 
och när företagsgruppen utvecklades skedde det steg för steg utan att de 
egentligen visste hur det skulle gå och var det skulle sluta. Den mång- 
sidiga utbildningen vid Kemisk-tekniska fakulteten gav dem en god hel-
hetssyn på företagande, med en bred och stark utbildning i processkemi 
och processteknik och därtill kurser i bland annat industriell ekonomi 
och ekonomisk rätt. Genom de starka nätverk KTF:s professorer hade till 
industrin fick de tidigt en värdefull inblick i industrivärlden. Kontakterna 
till Åbo Akademi har upprätthållits under alla år via forskningssamarbete 
och genom att de anställt många diplomingenjörer från Åbo Akademi. 

Samverkan och spänningar  
inom Åbo Akademi

Kemitekniken har på vissa håll inom Åbo Akademi uppfattats som ett 
främmande inslag och spänningar har förekommit mellan Kemisk-tek-
niska fakulteten och andra fakulteter. Samverkan har inte alltid varit 
den bästa och ibland har KTF själv bidragit till spänningarna. Fakul-
tetens viktigaste samarbetspartner inom Åbo Akademi har varit Mate-
matisk-naturvetenskapliga fakulteten. Som det redan framgått spelade 
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MNF:s professorer en avgörande roll när KTF kom till i och med att 
alla fyra professorer vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten var 
medlemmar i beredningskommittén. När KTF sedan kom igång sköttes 
en stor del av grundundervisningen, framförallt i matematik, kemi och 
fysik, av MNF:s professorer och andra lärare. Utan Matematisk-natur- 
vetenskapliga fakulteten hade Kemisk-tekniska fakulteten inte kunnat 
fungera. KTF:s professorer har också insett och erkänt att djupare mate-
matik, fysik och kemi krävs som vetenskaplig grund för teknikvetenska-
pen. Men hur denna grundundervisning sedan skulle utformas i prakti-
ken har varit föremål för långa och animerade diskussioner. Behöver KTF 
en speciell ingenjörsmatematik och kanske till och med särskild ingen-
jörsfysik och ingenjörskemi? Frågor som dessa ledde till att KTF önskade 
och redan 1965 fick en ”egen” lärare som gav specialiserade kurser i mate-
matik. Detta var i linje med internationella trender; överallt i världen 
finns det kurser och läroböcker i särskild Engineering Mathematics.

Spänningarna mellan Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten och 
Kemisk-tekniska fakulteten har i mycket handlat om principiella och per-
sonliga motsättningar mellan enskilda professorer.84 En orsak till en avog 
inställning från MNF-professorernas sida var under många årtionden 
det faktum att KTF lockade betydligt flera studerande. MNF hamnade 
i skuggan av KTF, och blev som en förskola till ingenjörsutbildningen. 
Dessutom fanns det alltid en viss tävlan mellan fakulteterna om lärar-
tjänster och anslag. Därtill har det under decennierna också förekommit 
en diskussion kring begreppet ”exakta vetenskaper”, som MNF ansett 
sig företräda, och mera tillämpad teknikvetenskap, med lägre akademisk 
status, som KTF har ansetts representera. Ett exempel på detta käbbel är 
professor Jarl Salins uttalande att ”[d]et finns professorer, som prof. af H. 
som har ett omfattande intresse för de sista decimalernas riktighet, medan 
prof. S. har ännu större riktighetskrav och anser att de sista decimalerna; 
vilka de än är; är oriktiga och bör utelämnas”.85 Professor Per Ekwall som 
var professor i fysikalisk kemi vid MNF deltog aktivt i uppbyggnaden av 
kemiundervisningen inom både Matematisk-naturvetenskapliga fakul-
teten och Kemisk-tekniska fakulteten. Ekwall hade bestämda uppfatt-
ningar om hur undervisningen i KTF skulle utvecklas och han tog strid 
med en lång rad skrivelser till fakultet och konsistorium, riktade särskilt 
mot de mera tekniskt inriktade professorerna vid KTF.86 
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Kemisk-tekniska fakulteten och Matematisk-naturvetenskapliga fakul- 
teten har under alla år delat på utrymmen i samma byggnader: först i 
gamla saluhallen och sedan i Nya Chemicum, Gadolinia och Axelia II. 
Kemistuderandena vid MNF och teknologerna vid KTF har utfört sina 
laborationer tillsammans. Större apparater har också skaffats gemensamt. 
Det allra viktigaste resultatet av samverkan mellan fakulteterna har varit 
att den lade grunden för de redan omnämnda tre spetsforskningsenhe-
terna, PCC, FunMat och OSE. Alla tre har inbegripit såväl tekniska som 
naturvetenskapliga aspekter. Utan dessa enheter skulle Åbo Akademi 
ha varit betydligt svagare som vetenskaplig institution. Under de tidi-
gare decennierna hade vetenskapen byggt främst på enskilda professorers 
intressen och insatser, utan betydande samarbete över fakultetsgränserna, 
ja inte ens över ämnesgränserna inom fakulteterna.

Vilka är då de väsentliga skillnaderna och likheterna mellan natur-
vetenskaplig och teknikvetenskaplig forskning? Skillnaden ligger främst 

Laborationer i organisk kemi i nya Chemicum 1954, under ledning av assis-
tenten Gustaf-Adolf Holmberg (han med flugan). Han var sedermera professor  
i organisk kemi 1963–1978. Kemilaborationerna var gemensamma för KTF-  
och MNF-studerande. 
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i att de undersöker olika system. I naturvetenskaper undersöks huvud-
sakligen system i naturen, det vill säga biosfären, geosfären och atmos-
fären, medan teknisk forskning inriktas på den av människan skapade 
tekniska världen, teknosfären. I båda fallen är målet dock att skapa en 
djup och stabil kunskapsbas och på så sätt få förståelse för olika feno-
men i systemen och deras mekanismer. Båda strävar efter att utföra kri-
tisk systematisk forskning enligt vetenskapliga principer. Metoderna och 
instrumenten är också i princip desamma. Slutsatsen är att det logiskt 
och metodologiskt inte finns någon väsentlig skillnad mellan naturve-
tenskaper och teknikvetenskaper. De kan sägas leva i symbios, och därför 
bör de finnas tillsammans vid universiteten. Det har de gjort vid Åbo 
Akademi nu i nästan hundra år. 

Handelshögskolan vid Åbo Akademi (HHÅA), som numera är en del 
av Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi, har under årens lopp 
haft samverkan med KTF framförallt genom vissa tongivande personer. 
Professor Walter Qvist var förutom professor i kemisk teknologi också 
rektor för Handelshögskolan vid Åbo Akademi 1929–1957 och handhade 
professuren i kemi och varukunskap 1927–1960. Erkki Wänninen, pro-
fessor i analytisk kemi, fortsatte som rektor för HHÅA 1965–1969 och 
handhade professuren i kemi och varukunskap 1964–1969. Sådana dub-
belroller berodde på att antalet kompetenta personer för olika uppgifter 
vid Åbo Akademi då var litet. Undervisningen i bokföring och industriell 
ekonomi för Kemisk-tekniska fakultetens studerande gavs också i allmän-
het av lärare vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi. Många studerande 
vid KTF har tagit extra kurser vid ”Hanken” och även dubbla examina 
har avlagts. Det fanns länge en strävan att få en professur i industriell 
ekonomi till Kemisk-tekniska fakulteten. En biträdande professur erhölls 
1990, men den placerades vid Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten, 
vid handelshögskolan. Efter en viss dragkamp flyttades professuren till 
KTF när TkD Kim Wikström tillträdde tjänsten 2001. Ämnet har blivit 
mycket attraktivt bland teknologerna.

Förhållandet till de andra fakulteterna har tidvis varit spänt, allt från 
tiden för Kemisk-tekniska fakultetens tillblivelse till idag. Till spänningen 
bidrog en något arrogant inställning bland KTF:s professorer gentemot 
de andra fakulteterna. Walter Qvist ledde fakulteten i tre decennier ”med 
taktisk skicklighet och teknokratens hårda målmedvetenhet”.87 Enligt 
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Nordström odlades i fakulteten ”samma vi-anda med snudd på över-
människokult, som tycktes höra de tekniska högskolorna till”.88 Han 
menar också att fakulteten hävdade sin självständighet med känslighet 
och framträdde även utåt som en oavhängig enhet.89 Jarl Salin hade en 
speciell, skarp humor och han förskräckte ofta kollegerna i konsistoriet 
med långa och frispråkiga uttalanden.90 Det berättas att han efter kriget, 
då landet behövde ingenjörer för den industriella uppbyggnaden, talade 
för Kemisk-tekniska fakultetens budget i konsistorium genom att hän-
visa till humaniora, statsvetenskap och teologi som förströelsevetenska-
per, vilka just då inte behövde få mera pengar.91 Ännu efter Salins död lär 
det ha funnits professorer som hade svårt att smälta detta. Med en sådan 
stämning i konsistoriet är det inte förvånande att KTF på många håll vid 
Åbo Akademi ansågs som ett främmande inslag. Man kan rent av påstå 
att fakulteten själv ibland betraktat sig som ett sådant.

Samarbete med de andra fakulteterna har förekommit i vissa program, 
som till exempel det akademigemensamma studieprogrammet Miljökun-
skap där KTF-lärare har hållit kurser i miljöteknik och handlett projektar-
beten. Laboratoriet för industriell ekonomi har i sina projekt kring indu-
striell projektexport haft ett fruktbart samarbete med teologiska fakulteten. 
Inviter till samarbete har förekommit som när Helmer Tegengren, profes-
sor i Nordisk kulturhistoria och folklivsforskning, år 1952 skrev en artikel 
riktad till KTF:s lärare och teknologer. Han skrev bland annat:

Om inte historikern i känslan av sin begränsning medvetet viker undan, 

kommer han titt och tätt in på spörsmål rörande de tekniska faktorer 

som förändrat människans livsbetingelser och inplacerat henne i nya 

ekonomiska och sociala sammanhang. Ska han då kunna avväga de 

medspelande faktorernas inbördes styrkeförhållande, bör han inte rygga 

tillbaka för att angripa rent tekniska problem.92

Idag då teknikhistoria och Science and Technology Studies blivit populära 
finns det all orsak att besinna Tegengrens uppmaning. Till exempel histo-
riker som ägnar sig åt teknikhistoria har nytta av att lära sig något om den 
teknik de skriver om. Å andra sidan har teknologer och ingenjörer ibland 
stämplats som fackidioter med ringa intresse för annat än sitt eget ämne. 
Men då kan man invända att de teknologer som får sin utbildning vid ett 
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universitet är fackidioter i mindre grad än de som studerar vid separata 
tekniska högskolor. Därtill kan sägas att utbildningen vid KTF har varit 
och är relativt bred i och med att den inkluderat ämnen som national-
ekonomi, bokföring, industriell ekonomi och ekonomisk rätt samt språk. 

Teknikvetenskap v id universitet  
gynnar alla parter 

Ambitionen i detta kapitel har varit att visa att kemiteknik hör hemma 
vid ett universitet och att Kemisk-tekniska fakulteten inte ska betraktas 
som något främmande element vid Åbo Akademi trots att kemitekniken 
uppvisar vissa särdrag. I början ansågs den kemisk-tekniska fakulteten 
på många håll vid Åbo Akademi vara ett främmande inslag, och sådana 
tankar syns tyvärr ännu leva kvar, hundra år senare. Idag kan man dock 
med skäl hävda att det var ett klokt och framsynt beslut att grunda fakul-
teten och att tio år senare göra den permanent. KTF har varit en stor och 
framgångsrik fakultet vid Åbo Akademi, mätt i antal studerande, den 
vetenskapliga forskningens omfattning och kvalitet, den stora externa 
finansieringen samt den breda internationaliseringen. Samverkan med 
industrin har varit intensiv under alla decennier och inneburit ett väsent-
ligt bidrag till den så kallade tredje uppgiften som numera åläggs uni-
versiteten. Som kapitlet visar har Kemisk-tekniska fakulteten uppfyllt de 
förväntningar som finns inskrivna i universitetslagen genom att främja 
den fria forskningen och den vetenskapliga bildningen, att meddela på 
forskning grundad högsta undervisning och att fostra de studerande till 
att tjäna fosterlandet och mänskligheten.93 KTF har också främjat livs-
långt lärande, samverkat med det övriga samhället samt främjat forsk-
ningsresultatens genomslagskraft i samhället. Utan Kemisk-tekniska 
fakulteten skulle Åbo Akademi ha varit mycket fattigare, såväl rent eko-
nomiskt som vetenskapligt. 

En relativt liten enhet som den kemisk-tekniska fakulteten hade inte 
kunnat utvecklas utan den mångsidiga infrastrukturen som Åbo Aka-
demi har bidragit med. Professurer har grundats, byggnader byggts, 
laboratorier och apparathallar inretts, biblioteks- och IT-service erhållits 
liksom också mångsidig forskningsservice, och Åbo Akademi har skött 
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den centrala administrationen av allt detta. Den breda miljön för forsk-
ning och utbildning vid Åbo Akademi har varit oersättlig för KTF på 
många sätt. Det gäller framförallt samarbetet med matematik-, fysik- 
och kemiforskningen och utbildningen vid Matematisk-naturvetenskap-
liga fakulteten. Sammanslagningen av KTF och MNF till en gemensam 
större fakultet, Fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT) som 
skedde 2015 är ett naturligt steg vidare, ett steg som förhoppningsvis kan 
katalysera en ännu bättre samverkan. Idag när bioekonomi framstår som 
en ledstjärna för vårt lands utveckling är det viktigt att utöka samarbe-
tet särskilt med de biologiska vetenskaperna både vid Åbo Akademi och 
utanför Åbo Akademi. Ett steg i den riktningen har tagits av den tidigare 
nämnda spetsforskningsenheten FunMat som sedan 2014 har Functio-
nal Materials at Biological Interfaces som centralt tema. För att ytterligare 
intensifiera samarbetet med Åbo Universitet har programmet Advanced 
Bioresources and Smart Bioproducts (SmartBIO), nyligen skapats.

För teknologerna är den breda studiemiljön vid ÅA en fruktbar omgiv-
ning för personlig mognad och allmänbildning genom kontakterna och 
umgänget med lärare och studerande från andra fakulteter. En sådan 
akademisk miljö är utan tvekan mera inspirerande och fruktbar än den 
som finns vid mera specialiserade tekniska högskolor. Särskilt vid ett rela-
tivt litet universitet som Åbo Akademi blir umgänget mellan studerande 
intensivt också över fakultetsgränserna. Det befrämjas av olika klubbar 
och föreningar som går över dessa gränser, som studentkörerna Brahe 
Djäknar och Florakören samt nations- och idrottsklubbarna. Slutsatsen 
är att universitet tjänar mycket på att ha teknikvetenskap i sitt program 
och att teknisk forskning och utbildning kan utvecklas på en bredare och 
mera hållbar grund vid ett mångdisciplinärt universitet. Båda gynnas av 
att verka tillsammans.

Mera allmänt kan man förutspå att samspelet mellan ekonomi, tek-
nologi och naturvetenskap kommer att fortsätta, och alla dessa är bero-
ende av de andra för sin fortsatta utveckling. Den tekniska utvecklingen, 
grundad på teknikvetenskap och teknisk utveckling, har under de senaste 
100–200 åren förändrat människans livsvillkor på ett omvälvande sätt. 
Utvecklingen kommer inte att avstanna, utan kommer troligen att acce-
lerera. Frågan är hur människan kan anpassa sig och utnyttja nya tek-
niska landvinningar på ett positivt och hållbart sätt. Att tackla denna 
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fråga kräver fördomsfritt samarbete mellan humanvetenskaperna och 
teknikvetenskaperna. Som Liedman påpekade redan för tjugo år sedan, 
behövs i framtiden inte bara det som han kallar den ”hårda upplysningen” 
utan också den ”mjuka upplysningen” (etiken, politiken, konsten och 
religionen) vars ideal måste engageras.94 Det hårda samspelet fortsätter 
men kanske tiden för den ”mjuka upplysningen” är inne. Som vi här har 
försökt visa har Åbo Akademi lyckats rätt väl med att integrera teknik-
vetenskap med naturvetenskaper och ekonomiska vetenskaper och har så 
deltagit aktivt i detta ”hårda” framgångsrika samspel. Den stora frågan 
är nu om och hur Åbo Akademi i fortsättningen bättre än hittills kunde 
sammanknyta den hårda sidan med den mjuka. Vid universitetet finns 
en lämplig struktur och därmed utmärkta förutsättningar för en sådan 
vetenskaplig samverkan.

T e k n i k v e t e n s k a p  v i d  u n i v e r s i t e t e t
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Pedagogiska fakulteten i Vasa inledde sitt tredje läsår hösten 1976.  
Från vänster Åbo Akademis rektor Kurt Nyholm med Pedagogiska fakultetens  

dekanus Håkan Andersson och hans hustru Katarina Andersson.
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Hösten 1974 inledde Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi i 
Vasa sitt första läsår med 166 studenter. I de högtidliga tal som hölls i 
samband med invigningen betonade talarna den betydelse som grun-
dandet av den nya fakulteten hade för såväl Åbo Akademi som för hela 
Svenskfinland.1 Rektor Karl-Gustav Fogel talade vid akademins inskrip-
tionshögtid i Åbo om en ”märklig händelse” i såväl Österbottens som 
Åbo Akademis historia,2 medan kansler Georg Henrik von Wright 
vid Pedagogiska fakultetens invigningsfest framhöll att grundandet av 
fakulteten i framtiden skulle betraktas som en milstolpe i universitetets 
hävder.3 

Retoriken är typisk för festtal, men det finns faktiska skäl att betrakta 
grundandet av en pedagogisk fakultet med ansvar för en ny form av lärar-
utbildning som en viktig vändpunkt. Genom att Pedagogiska fakulte-
tens verksamhet finansierades med statsmedel inkluderade det dittills 
privata Åbo Akademi från och med nu en förstatligad del. Därtill hade 
universitetet från hösten 1974 verksamhet på två olika orter på trehundra 
kilometers avstånd från varandra.4 Valet av Vasa som placeringsort för 
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Pedagogiska fakulteten hade föregåtts av en utdragen regional dragkamp 
och blev på längre sikt en startpunkt för den utbyggnad av svenskspråkig 
högskoleutbildning i Österbotten som skulle ske under de följande år- 
tiondena. Samtidigt gjorde verksamheten på två olika orter att Åbo Aka-
demi var ett särfall bland Finlands högskolor. I en översikt över Pedago-
giska fakultetens historia i Åbo Akademis 75-årshistorik från 1993 hävdar 
Håkan Andersson att fakulteten därmed har ett ”speciellt intresse vid 
beskrivningen och förståelsen av Åbo Akademi som helhet”.5 

Grundandet av pedagogiska fakulteter vid sex finländska universitet 
i början av 1970-talet var ett resultat av en omfattande omstrukturering 
av hela landets grundutbildning. Den nya lärarutbildningen hade förbe-
retts av en mängd planerings- och arbetsgrupper sedan slutet av 1960-
talet. Seminarierna hade formellt utbildat grundskollärare sedan 1968 när 
all utbildning vid seminarierna blev studentbaserad.6 Förberedelserna till 
trots medförde inledandet av en ny typ av lärarutbildning en mängd ut- 
maningar som måste tacklas, såväl på nationell nivå som internt inom 
respektive universitet. En del av utmaningarna berörde den operativa 
verksamheten och var av ekonomisk, praktisk eller administrativ art. 
Andra kan kopplas till frågan om hur innehållet i den utbildning som 
fakulteterna erbjöd framtidens lärare skulle se ut, eller vilket som skulle 
vara det huvudsakliga kunskapsobjektet i den pedagogiska forskning 
som lärarutbildarna förväntades bedriva. Trots utmaningarna såg många 
av dem som var involverade i de pedagogiska fakulteternas verksamhet 
under inledningsskedet den förhållandevis öppna utgångspunkten som 
en unik möjlighet att påverka hur den nya utbildningens profil formades. 

I det här kapitlet behandlar jag frågor med anknytning till lärarut-
bildningen som blev aktuella när läraryrket akademiserades och flyttades 
från folkskoleseminarierna till pedagogiska fakulteter vid universiteten. 
I fokus står en förändrad syn på lärarens roll i skolan och i samhället, 
och diskussionen kring hur den nya lärarutbildningen till sitt akademiska 
innehåll och till sina vetenskapliga mål och syften skulle kunna tillgo-
dose de förväntningar som ställdes på den nya grundskolan. I huvudsak 
beaktas klasslärarutbildningen, eftersom förändringen för grundskolans 
klasslärare var mera genomgripande än för ämneslärarna, som redan från 
förut studerade sitt huvudämne vid universitetets ämnesinstitutioner 
och avlade magisterexamen. Klasslärarutbildningen var åren 1974–1979 
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treårig och utmynnade i kandidatexamen, men förvandlades genom exa-
mensreformen år 1979 till en femårig magisterexamen.

Kapitlet fokuserar i huvudsak på den samtida diskussion som fördes 
om lärarutbildningens akademisering från 1960-talet fram till mitten av 
1980-talet. Syftet är att belysa frågor – såväl rent praktiska som princi-
piella – som utbildningens förändrade institutionella ställning aktua-
liserade och som hade inverkan på hur dess innehåll och den pedago-
giska forskningens uppgift definierades. Både när det gäller de praktiska 
arrangemangen och den pedagogiska forskningen betonas särskilt sådana 
aspekter som specifikt gällde den svenskspråkiga lärarutbildningen och 
forskningen. Kapitlet har inte som syfte att på ett allmänt plan beskriva 
Pedagogiska fakultetens historiska utveckling eller att ge en heltäckande 
bild av dess verksamhet under den aktuella tidsperioden. Denna aspekt 
av fakulteten har ingående behandlats i tidigare historiker. För den som 
vill få en allmän inblick i fakultetens verksamhet rekommenderas exem-
pelvis Håkans Anderssons artikel om Pedagogiska fakulteten i Åbo Aka-
demis 75-årshistorik från år 1993.7 

Kapitlet är indelat i tre tematiska huvudavsnitt. I det första behand-
las lärarutbildningens väg till universitetet. Frågan om lärarutbildning-
ens reformering började diskuteras från och med slutet av 1950-talet och 
var nära sammankopplad med frågan om grundskolans införande. I ett 
finlandssvenskt sammanhang kom diskussionen i hög grad att präglas 
av en regional dragkamp om lärarutbildningens placering som resulte-
rade i att valet slutligen föll på Vasa. Det andra avsnittet fokuserar på de 
möjligheter och utmaningar som inledandet av en ny utbildning i ett 
nytt institutionellt ramverk och på en ort som låg geografiskt avskilt från 
universitetets övriga fakulteter medförde. I det tredje avsnittet granskas 
slutligen hur det akademiska inslaget i den nya utbildningen diskutera-
des. I fyra underavsnitt diskuteras pedagogikens plats vid universiteten 
före grundandet av pedagogiska fakulteter, frågan om det vetenskapliga 
inslaget i lärarutbildningen, examensreformens betydelse för lärarutbild-
ningen samt behovet av pedagogisk forskning som var specifik med tanke 
på landets svenskspråkiga skolväsendes behov. 

Eftersom kapitlet fokuserar på samtida uppfattningar om lärarutbild-
ningens ställning inom universitetet bygger det i huvudsak på artiklar och 
rapporter kring temat som publicerades under tidsperioden. Många av 
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dessa är publicerade i fakultetens egen skriftserie Rapporter från Pedago-
giska fakulteten vid Åbo Akademi. En del av artiklarna skrevs när den 
nya utbildningen planerades och har således en framåtblickande karak-
tär; de ger uttryck för åsikter och tankar kring hur olika aktörer ansåg att 
utbildningen av klasslärare borde inrättas. Andra är skrivna ur ett efter-
handsperspektiv och har därmed en tillbakablickande karaktär; i dessa 
kan skribenterna med fakta på hand resonera kring lärarutbildningen 
som den förverkligades under de första åren. En studie av hur en profes-
sionsutbildning placeras in i ett nytt vetenskapligt sammanhang – och av 
hur den planeras och verkställs – erbjuder en allmän inblick i den typ av 
frågor som en sådan förändring aktualiserar. 

Klasslärarutbildningens väg  
till universitetet 

När den nya formen av lärarutbildning hösten 1974 inleddes vid Pedago-
giska fakulteten vid Åbo Akademi – och samtidigt vid sex andra finländ-
ska universitet – hade nödvändigheten att reformera lärarutbildningen 
diskuterats redan i ett par decennier. Den process som ledde fram till att 
det grundades pedagogiska fakulteter som organisatoriskt verkade inom 

Rapporter över hur fakultetens 
undervisnings- och forsknings-
verksamhet fortskred publicerades 
i dess egen skriftserie. Det första 
numret i serien Rapporter från 
Pedagogiska fakulteten vid Åbo 
Akademi (1975) innehåller Håkan 
Anderssons vision om hur den 
svenskspråkiga lärarutbildningen i 
Finland bör utvecklas.
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universiteten kan kopplas till en rad samhälleliga och utbildningspoli-
tiska trender som under 1960- och 1970-talen på ett grundläggande sätt 
omvandlade de europeiska samhällenas utbildningsväsenden. En för- 
nyelse av de statliga utbildningssystemen – från grundutbildningen till 
den högre utbildningen – var en del av en mera omfattande samhällsom-
vandling. För den högre utbildningens del kännetecknades processen 
dels av en betydande ökning av antalet studerande vid universitet och 
högskolor, dels av att antalet högskolor och universitet ökade genom att 
man nu började grunda dem även på landsorten. Förändringen av den 
högre utbildningen kan även kopplas till den välfärdsstatsideologi som 
växte fram under efterkrigstiden och som syftade till att jämna ut regio-
nala och sociala ojämlikheter genom att erbjuda alla medborgare möjlig-
heter till en likvärdig utbildning.8 

Ett viktigt mål med grundskolans införande var att skapa ett nytt 
grundutbildningssystem som var mera jämlikt och demokratiskt än det 
tidigare parallellskolesystemet. Som ofta är fallet när nya utbildningsfor-
mer introduceras uppstår även en beställning på en ny typ av lärare. En 
utbildning med nya mål och syften behöver lärare med färdigheter och 
förmåga att implementera dem, och dessa lärare får man fram genom en 
ny form av lärarutbildning.9 Det var således grundskolereformen som 
låg bakom behovet att reformera lärarutbildningen, och grundskole- 
reformen bör hela tiden tas i beaktande som en bakgrundsfaktor om man 
vill förstå diskussionen om lärarutbildningens reformering. En ständigt 
aktuell springande punkt i diskussionen var vilka färdigheter och vilka 
kunskaper den nya grundskolans lärare behövde för att kunna verkställa 
grundskolans målsättningar. När riksdagen behandlade regeringens pro-
position till lag om grunderna för skolsystemet, underströk man därför 
att utbildningen av lärare så snart som möjligt måste fås att motsvara den 
nya skolformens krav.10 

Även om behovet att reformera och förenhetliga lärarutbildningen var 
uppenbart, var det från början ingalunda självklart att den institutio-
nellt skulle placeras vid universiteten. Ett alternativ var att lärarutbild-
ning skulle erbjudas vid fristående lärarhögskolor.11 Särskilt vad gäller 
utbildningen av lärare för landets svenskspråkiga skolor präglades dis-
kussionen av att den svenskspråkiga lärarkåren ansågs stå i en ofördelak-
tig position i jämförelse med sina finskspråkiga kolleger. På finskspråkigt 
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håll hade lärarutbildningens nivå höjts redan år 1934, när folkskollärar-
seminariet i Jyväskylä omvandlades till en lärarhögskola som gav studen-
ter tvåårig utbildning till lärare.12 Efter andra världskriget grundades på 
finskt håll ytterligare tre så kallade interimistiska lärarhögskolor – i Hel-
singfors (1947), Åbo (1949) och Uleåborg (1953).13 

Att den svenskspråkiga befolkningen saknat en motsvarighet till de 
finskspråkiga lärarhögskolorna var en brist som på finlandssvenskt håll 
framhållits sedan 1950-talet. Den så kallade skolprogramkommitté som 
tillsattes 1956 för att utreda möjligheten att grunda en svenskspråkig lärar-
högskola tog i en rapport 1959 ställning mot att en svenskspråkig lärarhög- 
skola skulle grundas med motiveringen att det svenskspråkiga stude-
randeunderlaget var för litet. För att kompensera för avsaknaden av en 
svenskspråkig lärarhögskola föreslog kommittén bland annat att man 
skulle inrätta en tvåårig studentbaserad utbildningslinje vid Ekenäs semi-
narium, där undervisningsprogrammet skulle motsvara programmet vid 
de finskspråkiga lärarhögskolorna. En första årgång studenter antogs till 
den linjen hösten 1959.14 Studenter hade också tidigare kunnat bli folk-
skollärare genom att de togs in på seminariets tredje eller fjärde klass, men 
med det nya arrangemanget uppstod två parallella system. Studerande 
som inte avlagt studentexamen men som ville gå den studentbaserade 
linjen hänvisades till en tvåårig förberedande utbildning vid seminariet 
i Nykarleby. Genom att ansvaret för den studentbaserade linjen överläts 
åt Ekenäs seminarium, medan Nykarleby seminarium fick ta hand om 
den förberedande utbildningen, aktualiserades en regional finlandssvensk 
dragkamp mellan Österbotten och södra Finland. Denna hade kunnat 
skönjas sedan 1930-talet och skulle åter aktualiseras under det följande 
årtiondet när den nya lärarutbildningens placering blev föremål för en 
livlig regionalpolitisk debatt.15 

Skolprogramkommitténs andra förslag för att kompensera avsaknaden 
av en svenskspråkig lärarhögskola fick beröringspunkter med Åbo Aka-
demi och gav upphov till en diskussion om akademins ansvar för landets 
svenskspråkiga lärarutbildning. I sitt betänkande föreslog kommittén 
nämligen att en pedagogisk avdelning skulle inrättas vid akademin. Till 
avdelningens uppdrag skulle höra att erbjuda pedagogisk undervisning 
som gav ämneslärarbehörighet och att allmänt tillfredsställa de varierande 
behov av pedagogisk kompetens som landets svenskspråkiga skolväsende 
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hade. Avdelningen skulle fungera som ett slags högskola som i huvudsak 
arbetade med tillfälliga timlärare och föreläsare, men även några perma-
nenta tjänster skulle inrättas, bland annat en professur och ett lektorat i 
pedagogik. Den professur som man föreslog att skulle inrättas vid avdel-
ningen skulle vara ny för Åbo Akademi i den meningen att någon lärostol 
i pedagogik tidigare inte hade funnits inom universitetet; ingen av de 
donatorer som lade grunden för Åbo Akademi hade prioriterat ämnet.16

År 1961 lade Svenska Finlands folktingsfullmäktige, Finlands svenska 
läroverksförening och Finlands svenska folkskollärarförbund fram ett för-
slag som följde de riktlinjer som Skolprogramkommittén presenterat två 
år tidigare. Man talade nu om ett pedagogiskt institut som skulle inrättas 
i anknytning till Humanistiska fakulteten vid Åbo Akademi, vilket åter 
aktualiserade diskussionen om behovet av att skapa en svenskspråkig mot-
svarighet till den pedagogiska högskolan i Jyväskylä. För att belysa den 
ojämlika situation mellan språkgrupperna som höll på att uppstå lyfte 
man bland annat fram att högskolan i Jyväskylä hade ett sextiotal ordinarie 
tjänster, varav ett tjugotal i professorskategorin.17 Samma år tog Åbo Aka-
demis konsistorium initiativ till att inrätta ett pedagogiskt institut med en 
fast organisation skulle inrättas. Institutet skulle ha i uppdrag att tillgo-
dose de svenskspråkiga folkskollärarnas behov av fortbildning och att ge 
blivande ämneslärare pedagogisk kompetens – samt att på ett allmänt plan 
tillgodose behovet av pedagogisk undervisning och forskning inom aka-
demin. För att målet skulle uppnås måste enligt konsistoriet professurer 
i pedagogik, didaktik och psykologi inrättas vid institutet. Övriga 
lärarkrafter skulle erbjuda undervisning i bland annat talteknik, audio- 
visuell metodik, skollagstiftning, skolhygien och mentalhygien. Eftersom 
det uppdrag det pedagogiska institutet förväntades handha uppfattades 
som en specialutbildning som statsmakten egentligen borde ansvara för 
ansökte akademin om statlig finansiering för institutet.18

Trots de initiativ som togs för att få till stånd en pedagogisk avdelning 
eller ett pedagogiskt institut vid Åbo Akademi lades planerna under de 
närmaste åren på is. När inte heller den studentbaserade linjen vid Ekenäs 
seminarium kunde tillfredsställa den svenskspråkiga lärarkårens – och 
därmed hela den svenskspråkiga befolkningens – behov av en egen lärar-
högskola fortsatte man ändå att lyfta fram de nackdelar avsaknaden av 
en sådan innebar. Som konkreta exempel nämndes bland annat Finlands 
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svenskspråkiga folkskollärare som i medeltal hade en lägre utbildnings-
nivå än sina finskspråkiga kolleger. Detta bidrog i sin tur till att det var 
svårare för svenskspråkiga än för finskspråkiga att uppnå högre positioner 
inom skolväsendet.19

År 1964 tillsattes Kommissionen för svenskspråkig lärarutbildning som 
hade i uppdrag att utreda folkskollärarnas skolningsbas och deras behov 
av fortbildning. Trots att det inte ingick i kommissionens uppdrag att ta 
ställning till hur lärarutbildningen skulle organiseras ansåg den att det 
vore viktigt att grunda en treårig studentbaserad svenskspråkig lärarhög-
skola. Man föreslog att den skulle verka i nära anslutning till Åbo Aka-
demi.20 Som placeringsort förespråkade kommissionen Åbo, men med 
förbehållet att högskolan kunde verka i Ekenäs seminariums utrymmen 
fram till dess att lämpliga utrymmen kunde hittas i Åbo. Det var även i 
det här skedet som den framtida regionala dragkampen fick sin början; en 
av kommissionens medlemmar, Nykarleby seminariums rektor Hans von 
Schantz, gjorde en reservation och förespråkade Vasa som placeringsort.21 

Den offentliga debatten kring frågan om placeringen tog fyr när socio-
logiprofessorn Erik Allardt i ett föredrag under den första finlandssvenska 
kulturkonferensen 1965 förespråkade att den svenskspråkiga lärarutbild-
ningen skulle placeras i Vasa. Den livliga debatt som fördes under de 
följande åren – fram till 1971 när det slutliga beslutet fattades – kretsade 
till en början i huvudsak kring regionalpolitiska frågor men fick efter 
hand drag av kulturpolitisk debatt.22 Regionalpolitiska argument och 
målsättningar var aktuella i 1970-talets högskolepolitik, och det fanns en 
stark åsiktsriktning som hävdade att regional ojämlikhet skulle motver-
kas genom att alla, oberoende av boningsort, skulle ha tillgång till högre 
utbildning. Regionalt förankrade intressegrupper arbetade för att hög-
skolor och universitet skulle grundas i den egna regionen; tillgången till 
högre utbildning ansågs vara av största vikt både symboliskt och med 
tanke på regionens möjligheter att utvecklas kulturellt, intellektuellt 
och ekonomiskt.23 Den typen av regionala intressen var starka även i det 
svenska Österbotten. År 1969 grundades Svenska Österbottens högskole-
förening r.f., vars främsta uppdrag var att ”anordna och stöda akademisk 
undervisning på svenska i Österbotten”.24

Följande kommission, den av Undervisningsministeriet tillsatta Lärar-
utbildningskommissionen (1965–1967), var nationell och hade i uppdrag 



·  223  ·

att så långt som möjligt förbereda en total förnyelse av lärarutbildningen. 
Vid det här laget var det redan klart att en ny grundskolelag skulle bli 
antagen inom några år. Kommissionen saknade befogenhet att fatta några 
slutgiltiga beslut, men den skulle bereda frågan så långt som möjligt. 
En central tanke som kommissionen framförde i den utredning den gav 
år 1967 var att lärarutbildningen skulle organiseras med utgångspunkt 
i åldersstadier (från barnträdgård till gymnasium); utbildningen skulle 
alltså se olika ut för studenter som skulle bli klasslärare i grundskolan 
och för dem som skulle bli ämneslärare i grundskolans högstadium och i 
gymnasiet. Även om de olika inriktningarna förutsatte en viss grad av spe-
cialisering var en central utgångspunkt att alla former av lärarutbildning 
skulle bygga på en gemensam pedagogisk grund. Denna skulle stärka 
lärarnas yrkesidentitet och höja deras förmåga att samarbeta i framtidens 
enhetsskola. Därtill föreslog kommissionen att lärarutbildningen skulle 
ske vid pedagogiska högskolor med nära anknytning till universitet.25

Lärarutbildningskommissionen omfattade tanken på att en lärarut-
bildningsenhet skulle inrättas på svenskt håll men tog inte ställning till 
var den skulle placeras. Representanten för den svenskspråkiga lärarut-
bildningen i kommissionen, Gösta Cavonius, hade poängterat att frågan 
uteslutande var att betrakta som en intern finlandssvensk angelägenhet. 
På Svenska Finlands folktings möte i slutet av 1966 presenterade Cavo-
nius en promemoria där han lade fram ett förslag till hur frågan om den 
svenskspråkiga lärarutbildningens placering skulle formuleras. Målet 
var att belysa hur den svenskspråkiga lärarutbildningens förutsättningar 
skilde sig från den finskspråkiga lärarutbildningens. Den svenska lärar-
utbildningsenheten skulle till sin storlek förbli anspråkslös i förhållande 
till sina finskspråkiga motsvarigheter och skulle förutom med Åbo Aka-
demi samarbeta med Helsingfors universitet. På mötet fick de regionala 
synpunkterna en framträdande roll. Fullmäktige stödde i princip tanken 
på att lärarutbildningen skulle placeras i Vasa och tog ställning till den 
regionala frågan genom att konstatera att det var önskvärt att även andra 
former av akademisk utbildning i framtiden skulle erbjudas i Österbot-
ten.26 Den interna lärarutbildningskommitté som Åbo Akademi tillsatte 
1968 konstaterade i sitt betänkande i slutet av året att det skulle innebära 
en ”uppenbar försämring av lärarutbildningens kvalitet” om lärarutbild-
ningsanstalten inte blev placerad på en universitetsort.27 
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Efter att lagen om grundskolan hade stadfästs tillsattes ytterligare en 
statlig kommitté, den så kallade Grundskollärarkommittén, som under 
ledning av Veli Nurmi skulle göra upp konkreta planer för utbildningen 
av lärare för grundskolan. Kommittén slog med hänvisning till det betän-
kande som getts av Åbo Akademi fast att den svenskspråkiga lärarut-
bildningsenheten borde ingå i Åbo Akademi. Lärarutbildningsanstalten 
skulle få kalla sig lärarutbildningsinstitution och ha en egen intern orga-
nisation.28 När slutligen lagen och förordningen om lärarutbildningen 
trädde i kraft år 1973 var resultatet för den svenskspråkiga lärarutbild-
ningens del att den pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi övertog 
klasslärarutbildningen från seminarierna i Ekenäs och Nykarleby, vilka 
samtidigt drogs in.29

Gösta Cavonius (1905–1995) vid Skolstyrelsens svenska avdelning var starkt 
involverad i den process som resulterade i lärarutbildningens reformering.  
Han är även författare till ett flertal böcker om lärarutbildningens historia i 
Finland och promoverades 1988 till hedersdoktor vid Pedagogiska fakulteten.
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Betraktat ur universitetssamfundets perspektiv hade initiativet till den 
nya lärarutbildningen och grundandet av pedagogiska fakulteter tagits 
externt. Den nya akademiska utbildningen var ett följd av en förändrad 
syn på grundutbildningen, som i sin tur gav upphov till en beställning på 
en ny form av utbildning för en specifik yrkesgrupp i samhället. Att en 
akademisk utbildning för klasslärare utvecklades på 1970-talet var alltså 
inte ett resultat av en inomvetenskaplig utveckling, utan i huvudsak ett 
svar på ett behov som vuxit fram utanför vetenskapssamfundet. Processen 
som helhet är ett belysande exempel på hur förändringar i samhället kan 
leda till att det uppstår efterfrågan på en ny utbildning och på hur dess 
förläggande till ett universitet förutsätter att både utbildningens akade-
miska innehåll och det kunskapsobjekt som den baserar sig på måste for-
muleras och motiveras. Samtidigt kan den utgöra ett belysande exempel 
på hur man försöker stärka en särskild yrkesgrupps status genom att höja 
dess utbildningsnivå. Flera andra utbildningar – till exempel inom hälso- 
vård, bioteknik och informationsteknik – genomgick under 1970- och 
1980-talen motsvarande akademiseringsprocesser.30 

Den nya utbildningens möjligheter  
och utmaningar 

När Pedagogiska fakulteten inledde sin verksamhet hösten 1974 hade 
den nya akademiserade lärarutbildningen förberetts i flera år i kommit-
téer och arbetsgrupper. Dessa hade haft en mängd frågor att ta ställning 
till, vad gällde såväl praktiska arrangemang, administrativ organisation, 
undervisningens innehåll som den pedagogiska forskningens kunskaps-
objekt. Den långa förberedelsefasen till trots dök nya frågor upp efter 
hand som verksamheten kom i gång.31 Under de första läsåren ställdes 
frågor med relevans för innehållet tidvis i skuggan av rent praktiska ange-
lägenheter som berörde exempelvis administration och utrymmen och 
som behövde få en lösning.32 Pedagogiska fakulteten inrymdes hösten 
1974 i Vasa svenska flicklyceums byggnader vid Kyrkoesplanaden 12–14. 
I dessa var fakulteten från början trångbodd, vilket för sin del bidrog till 
att de rumsliga förhållandena ur varken personalens eller studenternas 
perspektiv erbjöd optimala förutsättningar för verksamheten. Under de 
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följande åren genomfördes en rad renoveringar och ombyggnader, men 
en mera långsiktig lösning på utrymmesproblematiken hittades först när 
nybygget Didakticum på Kyrkoesplanaden 11 kunde tas i bruk läsåret 
1986–1987.33

Samuel Lindgrén som våren 1974 utnämndes till Pedagogiska fakulte-
tens första kanslichef – och satt kvar på posten fram till 1987 – redogjorde 
i fakultetens 10-årshistorik 1985 för de utmaningar som hade varit särskilt 
aktuella under de första åren. Till dessa hörde uppgiften att få fakulteten 
– med ett studieupplägg som delvis avvek från de övriga fakulteternas och 
som reglerades av statliga författningar – att fungera som en integrerad 
del av det övriga Åbo Akademi som på 1970-talet ännu fungerade som 
ett privat universitet. Även skötseln av den ekonomiska förvaltningen 
bjöd på en rad utmaningar, eftersom fakulteten till skillnad från de övriga 

Pedagogiska fakulteten inledde sitt första läsår hösten 1974 i en byggnad som 
tidigare inrymt Vasa svenska flicklyceum. Bygganden hade uppförts 1890–1893 
efter ritningar av Theodor Decker.
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fakulteterna finansierades med statliga medel.34 Många olika interna och 
externa aktörer vilkas intressen måste beaktas var involverade i verk-
samheten; förutom Åbo Akademis interna organisation utövade bland 
annat Undervisningsministeriet och Skolstyrelsen styrning av lärarut-
bildningen. Därtill måste man få till stånd en fungerande administrativ 
lösning i samarbetet med Helsingfors universitet. I det uppdrag akade-
mins pedagogiska fakultet hade getts ingick även att erbjuda pedagogisk 
utbildning åt svenskspråkiga studerande vid Helsingfors universitet som 
skulle bli ämneslärare. För att detta samarbete skulle fungera måste de två 
universiteten till exempel komma överens om vilken administrativ ställ-
ning dessa studenter skulle ha under den tid de avlade sina pedagogiska 
studier i Vasa.35 

Medan de utpräglat administrativa utmaningarna hade föga relevans 
för undervisningens innehåll, hade andra praktiska frågor det i högre 
grad. Detta gällde inte minst rekryteringsfrågan, som var central när den 
nya lärarutbildningen inledde sin verksamhet. Grundandet av pedago-
giska fakulteter innebar en avsevärd ökning av antalet tjänster i pedago-
gik vid landets universitet. När antalet professorer och tf. professorer i 
pedagogiska ämnen nationellt hade varit circa 20 i början av 1970-talet, 
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Fakultetens kafferum på 1970-talet. De utrymmen som personal och studerande 
förfogade över visade sig vara otillräckliga, och ända från början stod mera 
ändamålsenliga utrymmen högt på önskelistan. 
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hade deras antal vid slutet av 1990-talet ökat till 140.36 För Pedagogiska 
fakulteten i Vasa tillsattes ett första tillfälligt kollegium i december 1972.37 
Den första professuren vid fakulteten var en professur i pedagogik och 
didaktik, och den blev senare ändrad till en professur i pedagogik med 
inriktning på lärarutbildning. Till dess första innehavare utnämndes 
våren 1974 filosofie licentiat Håkan Andersson, som till sin bakgrund 
var historiker och hade fördjupat sig i utbildningshistoriska frågor, med 
fokus på historieundervisningen i storfurstendömet Finlands skolor från 
mitten av 1800-talet till 1917. Andersson disputerade för doktorsgraden år 
1979 och innehade professuren till år 1982. Hans insats spelade en central 
roll för hur fakultetens verksamhet utvecklades under de tio första åren.38 
Han hade redan innan fakulteten inledde sin verksamhet suttit med i 
flera av de arbetsgrupper som förberedde verksamheten. Andersson fung-
erade också som fakultetens dekanus de tre första åren (1974–1977) varef-
ter han efterträddes på posten av lektor Gustav Björkstrand (1977–1978) 
och tf. biträdande professor Vidar Hannus (1978–1981).39

Inför läsåret 1986–1987 kunde fakulteten ta i bruk nybygget Didakticum på 
Kyrkoesplanaden 11. Detta löste, om än bara tillfälligt, den utrymmesbrist  
som fakulteten hade brottats med sedan den grundades. Foto Katarina Andersson. 
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När fakulteten inledde verksamheten 1974–1975 var dess sammanlagda 
personalstyrka 31 personer.40 Från starten fanns vid fakulteten förutom 
professuren i pedagogik också biträdande professurer i modersmålets 
didaktik och i de matematiska ämnenas didaktik. Kollegiet fortsatte att 
växa under det första läsåret, och när det andra läsåret inleddes hösten 
1975 hade det utökats med biträdande professorer i det engelska språkets 
didaktik och i det finska språkets didaktik samt med en lektor i religion.41 
Trots en rätt kraftig ökning av antalet tjänster vid fakulteten hade det 
visat sig vara en utmaning att hitta behöriga sökande till de ledigför-
klarade tjänsterna. Inom universitetet betonades vikten av tålamod; det 
måste få ta tid att bygga upp en fakultet från grunden. Samtidigt som 
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Pedagogiska fakultetens första professor och dekanus Håkan Andersson var en 
av de centrala personerna i fakultetens verksamhet under de första årtiondena. 
Här sitter han i sitt arbetsrum på 1970-talet. 
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man betonade att det var viktigt att försäkra sig om att svenskspråkiga 
lärarstuderande i framtiden skulle undervisas av en lärarkår som upp-
fyllde höga kvalitativa krav, poängterades det att de anställda vid fakul-
teten måste få tid och utrymme att hitta och utbilda kvalificerade lärare 
och forskare. Personalen måste garanteras arbetsro för att ha möjlighet 
att skapa och forma egna fungerande arbetsrutiner, och av rent praktiska 
skäl var det inledningsvis nödvändigt att delvis ge avkall på kravnivåerna. 
Problemet med att hitta formellt behörig personal skulle lösa sig med 
tiden. Medan man inväntade att så skulle ske var det viktigt att Åbo Aka-
demis övriga fakulteter stödde Pedagogiska fakulteten i dess ambition att 
erbjuda en så god undervisning som möjligt.42 

Eftersom det var fråga om en ny typ av utbildning var det ingen över-
raskning att utbudet av personer som kunde kombinera de djupa ämnes-
kunskaper och den didaktisk-pedagogiska kompetens som på längre sikt 
efterfrågades av lärarutbildarna var begränsat. Detta var en utmaning 
som Åbo Akademis pedagogiska fakultet delade med de pedagogiska 
fakulteterna vid landets finskspråkiga universitet. En skillnad var förvisso 
att den svenskspråkiga lärarutbildningen inte i samma omfattning som 
sina finskspråkiga motsvarigheter kunde rekrytera personal från lärarhög-
skolor, eftersom någon sådan inte fanns på svenskspråkigt håll. Däremot 
rekryterades en del av personalen från seminarierna, där man redan år 
1968 formellt hade börjat utbilda klasslärare för den framtida grundsko-
lan. Åren 1968–1974 kan därmed betraktas som en övergångsfas som för-
beredde och underlättade lärarutbildningens flyttning till universitetet. 
Att klasslärarutbildningen inleddes vid seminariet och att en del av lärar-
utbildarna därifrån fortsatte sin karriär vid Pedagogiska fakulteten inne-
bar samtidigt att seminarietraditionen särskilt under de första åren levde 
kvar och influerade den nya lärarutbildningen vid universitetet. 

Frågan om lärarresurserna hade vid sidan av den kvalitativa aspek-
ten även en kvantitativ aspekt. Under de inledande åren lyfte man fram 
behovet av att öka antalet tjänster, men möjligheterna att förverkliga en 
ökning begränsades inte minst av att åren 1975 och 1976 var ”ekono-
miska nödår” på ett nationalekonomiskt plan. Detta påverkade självklart 
även statens möjligheter att tilldela de nygrundade pedagogiska fakulte-
terna resurser. När verksamheten inleddes fick man vid de pedagogiska 
fakulteterna därmed ställa in sig på att det skulle dröja flera år innan 
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antalet tjänster skulle vara lika många som vid de seminarier de ersatt. På 
svenskspråkigt håll uttryckte man därtill farhågan om huruvida landets 
svenskspråkiga befolkning över huvud utgjorde en tillräckligt stor demo-
grafisk rekryteringsbas för att tillfredsställa den nya fakultetens behov av 
behörig personal. Frågan var i högsta grad relevant ur ett samhälleligt 
perspektiv och med tanke på landets tvåspråkighet; ett tillräckligt antal 
välkvalificerade lärare var en absolut förutsättning för att landets svensk-
språkiga undervisningssektor skulle kunna garantera undervisning av hög 
kvalitet.43

En praktisk fråga som under de första åren väckte diskussion var det 
geografiska avståndet mellan Pedagogiska fakulteten i Vasa och akade-
mins övriga fem fakulteter i Åbo. Avståndet hade väckt debatt i den regi-
onalpolitiska kampen om fakultetens placering, och frågan var när det 
kom till de praktiska arrangemangen inte slutdiskuterad ens efter att det 
slutliga beslutet om placeringen fattats 1971.44 Avståndet hade betydelse 
inte minst för hur de blivande ämneslärarnas studiegång byggdes upp. 
Att dessa studerade sitt huvudämne i Åbo eller Helsingfors men fick sin 
lärarbehörighet i Vasa innebar att de inte kunde avlägga sina pedagogisk- 
didaktiska studier parallellt med studierna i huvudämnet. På denna punkt 
skilde sig Åbo Akademis pedagogiska fakultet från sina motsvarigheter 
vid de finskspråkiga universiteten, vid vilka de pedagogiska fakulteterna 
låg på samma ort som de övriga fakulteterna – och där möjligheterna att 
integrera de pedagogiska studierna med studierna i huvudämnet därmed 
var mera flexibla. 

De blivande klasslärarna avlade studierna i sin helhet i Vasa, vilket 
innebar att det geografiska avståndet för deras del hade mindre betydelse 
än för ämneslärarstudenterna. Helt betydelselöst var avståndet ändå inte 
heller för denna grupp av studerande. En faktor som kunde uppfattas 
som en nackdel var att fakulteten i Vasa hade begränsade möjligheter 
att erbjuda fakultets- och disciplinöverskridande synergieffekter i samma 
utsträckning som man kunde göra vid de universitet där den pedagogiska 
fakulteten fysiskt verkade i anslutning till de övriga fakulteterna. Blivande 
klasslärare hade exempelvis begränsade möjligheter att studera sina speci-
aliseringsämnen vid universitetets ämnesinstitutioner som fanns i Åbo.45 

Avståndet kunde betraktas som en utmaning också på ett mera princi-
piellt plan. Lärarutbildningen skulle vara akademisk, och det existerade 
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en opinion som hävdade att en studiemiljö som präglades av disciplinär 
mångfald och akademiska traditioner var en förutsättning för att de stu-
derande skulle kunna utveckla en akademisk identitet. I Vasa verkade 
sedan 1968 visserligen en finskspråkig handelshögskola, men inte ens 
handelshögskolan och Pedagogiska fakulteten sammantagna utgjorde ett 
sådant akademiskt samfund som kunde stöda uppkomsten av en akade-
misk identitet i traditionell bemärkelse. För att säkerställa att framtidens 
akademiskt utbildade lärare skulle få studera i en stimulerande akade-
misk miljö och känna sig delaktiga i ett akademiskt samfund, något som 
motverkade risken att de fastnade i ett tillstånd av ”intellektuell stagna-
tion och självtillräcklighet”, framhölls vikten av att arbetet för att bredda 
utbudet på högre utbildning i Vasa måste fortgå. Lika viktigt var det att 
fakulteten i Vasa, som Svenskfinlands enda lärarutbildningsinstitution, 
inte isolerades geografiskt från landets övriga svenskspråkiga regioner – 
eller för den delen – från det finskspråkiga Finland.46 

Från början av 1980-talet inleddes en betydande expansion av den aka-
demiska miljön i Vasa. Vid stadens finskspråkiga handelshögskola började 

Grundandet av Österbottens högskola 1992 befäste den breddning av utbudet 
på svenskspråkig akademisk utbildning i Vasa som kännetecknat 1980-talet.  
En liknande utveckling kan skönjas inom den finskspråkiga utbildningen,  
som samma år resulterade i grundandet av Vasa universitet. 
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man erbjuda humanistisk utbildning år 1980 och samhällsvetenskaplig 
utbildning år 1983. Handelshögskolan förvandlades till Vasa högskola 
och slutligen år 1992 till Vasa universitet. Också utbudet av akademiska 
studier på svenska ökade i början av 1980-talet. År 1981 började Eko-
nomisk-statsvetenskapliga fakulteten i Åbo erbjuda samhällsvetenskaplig 
utbildning som var utlokaliserad till Vasa. Denna samhällsvetenskapliga 
utbildning flyttades år 1984 institutionellt över till Pedagogiska fakulte-
ten, där den utgjorde en statsvetenskaplig sektion. År 1986 inledde den 
vårdvetenskapliga institutionen sin verksamhet inom fakulteten. Några 
år senare lösgjordes denna från Pedagogiska fakulteten och blev en egen 
fakultet. Åbo Akademi hade nu två fakulteter i Vasa, vilka år 1992 tillsam-
mans skulle bilda Österbottens högskola.
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En akademisk lärarutbildning

•  Pedagogiken vid Åbo Akademi före lärarhögskolan

Åren 1974–1980 – den fas som Håkan Andersson kallar för den ”odif-
ferentierade fakultetens tid” – var Pedagogiska fakulteten vid Åbo Aka-
demi i praktiken identisk med akademins lärarutbildningsenhet.47 Under 
denna tid var den examen som blivande klasslärare i grundskolan avlade 
en treårig lägre högskoleexamen som kan betecknas som halvakademisk. 
I praktiken uppvisade lärarutbildningen betydande likheter med den 
utbildning som hade erbjudits vid de pedagogiska högskolor som redan 
tidigare existerat på finskspråkigt håll. Likaså fanns det en stark kontinu-
itet från Ekenäs seminarium, som sedan 1968 hade utbildat klasslärare på 
svenska för grundskolans lågstadium på en treårig studentbaserad linje. 
Vid respektive universitet fungerade lärarutbildningsenheterna i prakti-
ken som fristående lärarutbildningsenheter som kunde jämföras med de 
pedagogiska högskolor som var vanliga i många europeiska länder, till 
exempel i Tyskland (Pädagogische Hochschule). När den finländska lärar-
utbildningsreformen förbereddes hade man även blickat mot Sverige där 
man sedan 1960-talet liksom i Finland diskuterat behovet av att refor-
mera utbildningen och där den förlades till universiteten år 1977.48

Lärarutbildningens institutionella anknytning till universiteten bidrog 
ändå till att de som var involverade i verksamheten tvingades ta ställning 
till var lärarutbildningen stod i förhållande till det som ansågs känne-
teckna ”det akademiska”. Att den lärarutbildning som gavs vid de peda-
gogiska fakulteterna förväntades bygga på en vetenskaplig grund var en 
av de mest centrala skillnaderna i förhållande till den renodlat yrkesför-
beredande lärarutbildning som seminarierna hade erbjudit. Att lärarut-
bildningen i samband med att grundskolan infördes flyttades till univer-
siteten innebar ändå inte att pedagogiken fram till dess skulle ha varit 
okänd som akademiskt ämne.49 Tvärtom knöt de som förespråkade lära-
ryrkets akademisering gärna an till en historisk kontinuitet, inte minst 
till det teologiska och pedagogiska seminarium som vid den gamla aka-
demin i Åbo åren 1807–1828. Dess syfte hade varit att förbereda lärare för 
yrkeslivet genom att öva upp dem i praktiska pedagogiska färdigheter i 
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ett akademiskt sammanhang.50 Georg Henrik von Wright hävdade till  
exempel att de tankar som legat bakom det tidiga 1800-talets seminarium 
hade slående likheter med den pedagogiska idé som 1970-talets lärarut-
bildningsreform grundade sig på. Utbildningen av lärare skulle vara inte-
grerad med universitetsstudier och över lag ha en självskriven plats i uni-
versitetets verksamhet. Han lyfte även fram rent praktiska likheter mellan 
det gamla seminariet och den nya lärarutbildningen; instruktionen för det 
tidiga 1800-talets seminarium hade föreskrivit att lärarkandidater skulle 
studera vid akademin i minst tre års tid, av vilka de skulle vara inskrivna 
vid seminariet under minst två år. Även den klasslärarutbildning som 
inleddes 1974 var fram till examensreformen 1979 treårig. Lärarkandida-
terna vid det gamla seminariet i Åbo hade kompletterat den teoretiska 
undervisningen i pedagogik och didaktik med att auskultera och hålla 
övningstimmar vid Åbo katedralskola, som alltså kunde betraktas som ett 
slags motsvarighet till de nya pedagogiska fakulteternas övningsskolor.51

Det pedagogiska seminariet avvecklades i samband med att den gamla 
akademin år 1828 flyttades till huvudstaden Helsingfors där den förvand-
lades till Kejserliga Alexanders-universitetet. När universitetet fick nya 
statuter år 1852, instiftades en professur i pedagogik och didaktik som 
till en början placerades vid teologiska fakulteten men år 1859 flyttades 
till historisk-filosofiska fakulteten. Professuren tillsattes år 1855, och dess 
första innehavare var Lars Stenbäck som dock lämnade tjänsten efter 
bara några månader.52 Tjänsten stod för en koppling till utbildningen 
av ämneslärare vid läroverken genom att dess innehavare var inspektorer 
för det 1864 grundade normallyceet i Helsingfors, som fungerade som 
övningsskola för de studerande vid Helsingfors universitet som ville få 
ämneslärarbehörighet.53 Denna koppling bröts på 1950-talet när den allt 
växande mängden elever vid läroverken stärkte efterfrågan på läroverks-
lärare till den grad att alla lärarkandidater inte längre kunde auskultera i 
Helsingfors. Mellan åren 1955 och 1962 grundades finskspråkiga normal-
lyceer i Jyväskylä, Åbo, Uleåborg, Joensuu och Tammerfors.54 

Inte heller vid Åbo Akademi var pedagogiken en helt ny disciplin när 
Pedagogiska fakulteten inledde sin verksamhet år 1974. När lärarutbild-
ningsreformen på 1960-talet förbereddes var det länge oklart vart den nya 
lärarutbildningen skulle knytas administrativt. När Cavonius-kommittén 
1965 förespråkade att den svenskspråkiga lärarutbildningen institutionellt 
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skulle kopplas till en svenskspråkig lärarhögskola i anslutning till Åbo 
Akademi, hade man vid akademin skridit till åtgärder för att vara för-
beredd för en sådan lösning ifall att den skulle komma att förverkligas. 
Man gjorde upp planer för en pedagogisk institution, som efter hand 
skulle byggas upp kring den professur i pedagogik som inrättades vid 
Humanistiska fakulteten 1966 och besattes inför läsåret 1967–1968. Den 
pedagogiska institutionen förblev till sin omfattning anspråkslös – en 
utvidgning blev inaktuell efter att beslutet att lärarutbildningen skulle 
förläggas till Vasa bekräftats. Hösten 1974 bestod dess kollegium av en 

Undervisning i biologi på 1970-talet.

professor, en lektor och en assistent. Professuren innehades då av Matti A. 
Sainio. Institutionen blev kvar i Åbo efter Pedagogiska fakultetens grun-
dande, men flyttades till Vasa efter examensreformen 1979 genom att den 
fick ansvar för det utbildningsprogram för administration, planering och 
forskning på det pedagogiska området som då inrättades. När fakulteten 
fram till 1979 i praktiken hade utgjorts av institutionen för lärarutbild-
ning, bestod den nu av två institutioner.55
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•  Frågan om lärarutbildningens vetenskaplighet 

Även om varken pedagogiken som akademisk disciplin eller kopp-
lingen mellan universitet och lärarutbildning således var något nytt när 
de pedagogiska fakulteterna inledde sin verksamhet 1974, var de föränd-
ringar som 1970-talets lärarutbildningsreform förde med sig betydande. 
Pedagogiken som ämne utgjorde nu för första gången en självständig 
fakultet inom de finländska universiteten. De pedagogiska fakulteternas 
verksamhet var statsfinansierad och det var dessa fakulteter som skulle 
ansvara för utbildningen av lärare för grundskolan och gymnasiet. Detta 
innebar att pedagogiken som disciplin fick en helt ny tyngd och synlig-
het inom universiteten och framför allt att antalet akademiskt utbildade 
pedagoger ökade kraftigt på ett nationellt plan. En viktig förändring var 
även att lärarutbildningen förenhetligades. Det parallellskolesystem som 
var rådande innan grundskolan infördes hade inneburit att även två paral-
lella – och sinsemellan mycket olika – lärarutbildningssystem hade exis-
terat. En av de viktiga förändringar som lärarutbildningens överförande 
till pedagogiska fakulteter resulterade i var att ämneslärarnas och klass-
lärarnas utbildning kom att bygga på en gemensam pedagogisk grund.56 

Det som skulle utgöra en gemensam nämnare för lärarna på grund-
skolans olika stadier var vetenskapligheten. Att lärarutbildningen insti-
tutionellt knöts till universiteten aktualiserade frågan om vad denna 
vetenskaplighet skulle bestå i, något som redan de kommittéer och arbets- 
grupper som förberedde förnyelsen hade arbetat med. Att lärarutbild-
ningen skulle bli vetenskaplig var ett centralt argument för dem som före-
språkade att den skulle kopplas till pedagogiska fakulteter vid universite-
ten, och begreppen vetenskaplig och vetenskaplighet förekom frekvent i de 
utredningar, betänkanden och rapporter som kommittéerna och arbets-
grupperna publicerade. Esko Kähkönen som undersökte lärarutbildning-
ens akademisering i slutet av 1970-talet anmärkte dock att arbetsgrup-
perna mera sällan hade definierat vad de i praktiken avsåg med denna 
vetenskaplighet. Enligt honom var en av de absolut största utmaningar 
som reformeringen av lärarutbildningen medförde därför att avgöra hur 
det vetenskapliga inslaget skulle tolkas och implementeras.57 

Utbildningens vetenskaplighet innebar ett avståndstagande till den 
tidigare seminarieutbildningen som hade saknat koppling till det akade-
miska.58 En viktig utgångspunkt för att förstå behovet av att reformera 
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lärarutbildningen är att seminarieutbildningen – med sina traditioner 
som sträckte sig tillbaka till 1860-talet – hade kommit till vägs ände. 
Lärarutbildningen måste reformeras inför de utmaningar samhällets 
modernisering, den allmänna höjningen av landets utbildningsnivå och 
införandet av grundskolan medförde. En redogörelse för hur den nya 
universitetsanknutna utbildningen förväntades skilja sig från den tidi-
gare seminarieutbildningen utgör därför en bra utgångspunkt när man 
vill förstå hur man såg på den nya vetenskapliga lärarutbildningen och 
på den akademiskt utbildade läraren. Medvetenheten om vikten av att 
utveckla lärarnas pedagogiska och metodiska kompetens på skolundervis-
ningens alla stadier hade ökat. Det rådde enighet om att det pedagogiska 
och didaktiska inslaget i de blivande grundskollärarnas – såväl klasslärar-
nas som ämneslärarnas – måste breddas och fördjupas.59 

I ett bredare perspektiv handlade det om att den dominerande synen 
på lärarens roll i samhället genomgick en förändring under efterkrigstiden 
och kom att anpassas till de ideal som generellt kännetecknade idén bakom 
den nya grundskolan. Håkan Andersson erbjuder i en artikel från 1981 – 
med rubriken ”Lärarrollen och den finlandssvenska lärarutbildningen” 

Förändringar i samhället ställer ständigt nya krav på de färdigheter blivande 
lärare måste besitta för att ha förutsättningar att utföra sitt lärarvärv. Under de 
senaste årtiondena har inte minst datoriseringen utgjort en utmaning. Här pågår 
undervisning i Vasa övningsskolas dataklass kring decennieskiftet 1990. 
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– en inblick i hur lärarrollen hade förändrats under de senaste årtion-
dena. Han pekar framför allt på hur den syn på folkskolläraren som folk-
bildare och folkfostrare som varit dominerande fram till 1950-talet hade 
blivit föråldrad. I det samhälle där folkskolan verkade hade folkskollärarna 
förväntats representera bildningen och ansvara för att denna bildning för-
medlades till lokalsamhället. Lärarna var ofta viktiga personer på ett lokalt 
plan där de fungerade som ”ideella, ekonomiska, andliga och religiösa 
ledare och inspiratörer”. Denna syn på läraren präglades även starkt av 
att de individer som valde att bli lärare förväntades uppfatta yrket som  
ett kall.60 

En viktig punkt som skilde de förväntningar som ställdes på blivande 
lärare i den nya grundskolan från de förväntningar som ställts på folkskol-
lärare var att de förstnämnda inte i första hand skulle framstå som ”all-
vetare” vad gäller faktakunskap. Det som framför allt skulle känneteckna 
och förena alla lärare i grundskolan var att de hade specialiserat sig inom 
särskilda vetenskapliga kunskaps- och färdighetsområden, särskilt sådana 
som fokuserade på inlärning. Med andra ord var den främsta gemen-
samma nämnaren för grundskollärarna att de delade en i vetenskapen 
grundad pedagogisk och didaktisk grund. Idealbilden av den akademiskt 
utbildade läraren var en individ som ägde färdighet att tänka kritiskt och 
självständigt, en bild som sammanföll med en allmänt omfattad föreställ-
ning om en bildad person generellt och en akademiskt utbildad person 
specifikt.61 

Det kritiska och självständiga tänkandet var en färdighet som läraren 
skulle kunna överföra till eleverna, och en utmaning för den nya utbild-
ningen blev därmed att avgöra hur denna färdighet i praktiken skulle för-
medlas i undervisningen. Som rektor Fogel påpekade hösten 1974, förde 
det ju ingalunda per automatik med sig att en utbildning blev vetenskap-
lig genom att den institutionellt flyttades till ett universitet och började 
betecknas som akademisk.62 Vad utbildningens vetenskaplighet skulle 
bestå i behövde definieras, något som även var en förutsättning för att stu-
denterna skulle kunna utveckla en disciplinär identitet. Stärkandet av den 
disciplinära identiteten blev desto angelägnare genom att det såväl inom 
det vetenskapliga samfundet som i den allmänna opinionen uttrycktes en 
viss misstro mot den nya lärarutbildning som de nygrundade pedagogiska 
fakulteterna erbjöd. Misstron tog sig delvis uttryck i en nedlåtande syn på 

A k a d e m i s k t  u t b i l d a d e  k l a s s l ä r a r e



Å b o  A k a d e m i  o c h  k u n s k a p e n

·  240  ·

eller ett ifrågasättande av utbildningens vetenskapliga nivå – i vissa fall på 
dess vetenskaplighet över lag.63 Att sådana attityder inte var helt okända 
vid Åbo Akademi antyds av en del uttalanden som gjordes under Pedago-
giska fakultetens första verksamhetsår. Bland andra rektor Fogel framhöll 
att konsistoriet till en början varit ”skäligen svalt med avseende på sitt eget 
engagemang i lärarutbildningen”.64 

Några andra stora frågor som var aktuella inom universitetsväsendet 
under den tid som sammanföll med lärarutbildningens akademisering 
kom att påverka de diskussioner som fördes om den. Eftersom klasslärar- 
utbildningen var ny inom universitetet, tvingades företrädarna för de nya 
fakulteterna ofta förhålla sig till åsiktsriktningar inom den akademiska 
världen som såg den samtida utvecklingen inom den högre utbildningen 
som ett hot mot det traditionella bildningsuniversitetet. Farhågorna grun-
dade sig i hög grad på den omvälvning som var i färd med att omforma 
den högre utbildningen i Finland på 1960- och 1970-talen. Antalet uni-
versitetsstuderande i Finland mer än fördubblades mellan år 1960 och år 
1970, från 25 300 till 60 700. År 1980 hade antalet universitetsstuderande 
ytterligare ökat med en fjärdedel, till 84 200.65 Inom det akademiska exis-
terade en opinion som menade att den kraftiga ökningen av mängden 
studenter var något som landets politiska etablissemang ”påtvingat” de 
motvilliga universiteten; man befarade att universitetens förvandling från 
”elitutbildningsinstitutioner” till ”massutbildningsinstitutioner” ound-
vikligt skulle resultera i en sänkning av utbildningens kvalitet. Den ökade 
studerandemängden satte ovillkorligen också press på att invanda arbets- 
och undervisningsformer måste förändras och förnyas, vilket likaså på 
sina håll väckte farhågor om att framtidens studenter skulle utexamineras 
från universiteten med allt ytligare kunskaper.66

En annan samtida diskussion som representanterna för de nya pedago-
giska fakulteterna tvingades förhålla till sig var frågan om den allmänna 
bildningens respektive den yrkesförberedande utbildningens ställning 
inom universiteten. Personer som tog det traditionella bildningsuniver-
sitetet i försvar fruktade att universitetet höll på att förvandlas till en allt 
mer skolliknande institution och motsatte sig Undervisningsministeri-
ets ambitioner att få universiteten att ansvara för nya former av utbild-
ningar.67 En åsiktsriktning inom universitetssamfundet befarade att det 
traditionella bildningsuniversitetet var hotat om man i allt högre grad 
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började erbjuda professionsutbildning. En del menade även att yrkesför-
beredande utbildning inte gick att kombinera med vetenskaplig utbild-
ning utan att någondera av de två aspekterna blev lidande. Enligt Håkan 
Andersson argumenterade de som ifrågasatte lärarutbildningens veten-
skaplighet å ena sidan för att en renodlad yrkesutbildning saknade teo- 
retiskt djup, å andra sidan för att en renodlat akademisk utbildning var 
för teoretisk för att möta de krav på praktiska färdigheter som grundskol-
lärare behövde när de kom ut i arbetslivet.68

 Det ökade trycket på att universiteten skulle erbjuda professionsut-
bildning, i kombination med den ökade studerandemängden, hotade 
med andra ord det så kallade humboldtska universitetsidealet från tidigt 
1800-tal som byggde på tanken att lärarna i sin undervisning utgick från 
en fri forskning som de själv hade bedrivit. Även om verkligheten ofta 
varit långt från idealet, var tanken om den fria forskningen så central 
för universitetens verksamhetsvillkor att många kretsar inom det aka-
demiska ansåg det vara en skyldighet att stå upp till dess försvar. Den 
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fria forskningen hade ett uppenbart egenvärde; den utgjorde inte bara 
själva grunden för universitetens autonoma ställning utan var även en 
förutsättning för att nya banbrytande idéer skulle kunna födas. Denna 
frihet ansågs vara hotad om staten i allt högre grad började styra uni-
versiteten i en riktning där deras uppdrag reducerades till att tillgodose 
statens behov av yrkesutövare – med andra ord om de underordnades 
samhällsekonomiska intressen. I samband med Pedagogiska fakultetens 
invigning 1974 gav kansler von Wright exempel på hur en del av dem som 
försvarat forskningsuniversitetet befarade att en ökad professionsutbild-
ning riskerade att förvandla universitetet till en ”skolningscentral”, under-
visningen till en ”själlös mekanisering” och forskningen till ett ”stag- 
nerat Spezialistentum”.69 

Det var således ett viktigt uppdrag för företrädare för de nya akade-
miska utbildningarna att argumentera för att de inte utgjorde ett hot mot 
vare sig universitetet som institution eller forskningens och undervisning-
ens kvalitet. von Wright själv bemötte kritiken genom att hävda att den i 
många fall bottnat i felaktiga slutsatser och framför allt orättvisa jämförel-
ser. Han underströk att man inte hade rätt att förvänta sig att en nygrun-
dad fakultet som skulle bygga upp en ny form av lärarutbildning med en 
gång skulle kunna erbjuda sina studenter en lika djup vetenskaplig kun-
skap som ett traditionellt bildningsuniversitet. En rättvisare jämförelse 
skulle vara att se den nya lärarutbildningen i förhållande till den utbild-
ning som folkskollärarna hade fått vid seminarierna och till läroverkslärar-
nas tidigare utbildning.70

Hur teori skulle förhålla sig till praktik i den nya lärarutbildningen var 
hur som helst en av de mest centrala innehållsliga utmaningar man ställ-
des inför när den nya lärarutbildningen inleddes.71 I egenskap av Pedago-
giska fakultetens första professor var det vid Åbo Akademi i första hand 
Håkan Andersson som i en rad skrifter kom att resonera kring frågor med 
anknytning till den pedagogiska utbildningens vetenskaplighet och möj-
ligheterna att kombinera en yrkesförberedande och vetenskaplig utbild-
ning. I likhet med von Wright hävdade han att det ofta framförda argu-
mentet om den yrkesförberedande utbildningens och den vetenskapliga 
utbildningens oförenlighet var ensidigt och förenklat. Teori och praktik 
var inte motsatser och stod inte i konflikt sinsemellan – de var snarare att 
betrakta som olika sidor av samma mynt. Den gemensamma nämnaren 
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för teoretisk och praktisk utbildning var den pedagogiska metoden, och 
denna metod var i själva verket lika viktig inom vetenskaplig utbildning 
som den var inom yrkesförberedande utbildning. Det en forskare hade 
gemensamt med en lärare var att båda för att lyckas i sitt uppdrag måste 
ha färdighet att kommunicera sin kunskap. En forskare som inte behärs-
kade en metod att kommunicera ett forskningsresultat till forskarsam-
fundet hade lika litet uppnått sitt mål som en lärare som inte kunde 
förmedla kunskap till eleven. Undervisning blir med andra ord till under-
visning först när någon har lärt sig någonting, på samma sätt som forsk-
ning blir till forskning först när dess resultat kommuniceras. Beroende på 
om målgruppen var skolelever, studenter eller forskarsamfundet behöv-
des olika kommunikativa färdigheter som skiljde sig åt vad gäller omfatt-
ning, innehåll och djup, men på ett principiellt plan strävade forskaren 
och läraren mot samma mål. Enligt Andersson var det således den kom-
munikativa grundprincipen som var det centrala i alla pedagogiska pro-
cesser och som därmed utgjorde kärnan i pedagogiken som vetenskap.72 

•  Från lärarhögskola till magisterexamen 

Fram till 1979 kan den finländska lärarutbildningen i stort sett sägas 
ha följt en för Västeuropa typisk utveckling. I de flesta länder fick lärare 
för den grundläggande utbildningen en utbildning som motsvarade en 
treårig kandidatexamen och som inhämtades vid pedagogiska högsko-
lor som hade en lös eller obefintlig koppling till vetenskapsuniversite-
ten. Denna likhet kom att försvinna när klasslärarexamen i Finland blev 
en högre akademisk examen, vilket medförde att studietiden förlängdes 
från tre till fem år och att klasslärare när de utexaminerades hade magis-
tersgrad. Precis som varit fallet när lärarutbildningen 1974 flyttades till 
universiteten måste även denna förändring i lärarutbildningen förstås i 
ljuset av en genomgripande förändring av det finländska universitetsvä-
sendet som helhet. Det handlade om den så kallade examensreformen 
som syftade till att alla utbildningar som erbjöds vid universiteten skulle 
utmynna i en högre akademisk examen. Att klasslärarutbildningen i Fin-
land blev en högre akademisk examen förklaras således av en utbildnings-
politisk utveckling på ett nationellt plan snarare än av mål och strävan-
den inom lärarutbildningen som sådan. Man kan rentav hävda – som 
Pertti Kansanen gör – att det var slumpen som avgjorde. Han ser det som 
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osannolikt att den finländska klasslärarutbildningen skulle ha omvand-
lats till en högre akademisk examen om examensreformen inte hade 
genomförts. Kansanen bygger sin tes på att inget annat land hittills har 
följt Finlands exempel. Inte ens i Sverige har man på allvar övervägt att 
göra klasslärarutbildningen till en magisterutbildning, trots att lärarut-
bildningen har reformerats i flera repriser.73 

 Den förändring som ägde rum 1979 kan med skäl anses ha utgjort en 
tydligare vändpunkt i klasslärarutbildningens historia än vad flyttningen 
till universitetet 1974 hade inneburit. När man beskriver den finländska 
lärarutbildningen som ”akademisk” – till skillnad från lärarutbildningen 
i andra länder – syftar man i regel uttryckligen på att den utmynnar i en 
högre akademisk examen, som även ersätter det lärarcertifikat eller diplom 
som i många länder krävs för att få arbeta som lärare. Med examensrefor-
men blev klasslärarutbildningen på ett tydligare sätt likvärdig med andra 
akademiska utbildningar genom att lärarstudenterna knöts till samma 
examenssystem som universitetens övriga studenter. Även här gäller dock 
samma förbehåll som vid lärarutbildningens flyttning till pedagogiska 
fakulteter några år tidigare. Likadana institutionella ramar ska inte tas 
som en garanti för att utbildningar som placeras in i dessa ramar automa-
tiskt motsvarar varandra. Det är viktigt att göra en skillnad mellan vad 
man i vardagligt tal avser med ”akademisk utbildning” och utbildningens 
faktiska innehåll. Med tanke på detta har Kansanen definierat ett antal 
kriterier som bevisar att den finländska lärarutbildningen också till sitt 
innehåll utan tvivel kan ses som akademisk. Till dessa hör att undervis-
ningen bygger på det humboldtska idealet om en på forskning baserad 
undervisning, lärarutbildningens självständiga institutionella ställning 
inom universitetet och framför allt att utbildningen avslutas med ett aka-
demiskt slutarbete som förutsätter ett självständigt forskningsarbete och 
resulterar i en magisterexamen.74

I den förordning som examensreformen baserade sig på beskrevs de 
färdigheter som de studerande skulle förvärva genom de fördjupade stu-
dierna i pedagogik på följande sätt: 

förmåga att självständigt förvärva vetenskaplig kunskap, att även i nya 

situationer varsebli, analysera och lösa vetenskapliga och yrkesmässiga 

problem och att även i övrigt i praktiken tillämpa vetenskaplig kunskap 
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samt inom utbildning som är inriktad på läraruppgifter dessutom fär-

dighet för självständigt undervisningsarbete.75 

I likhet med den nya utbildning som infördes 1974 föregicks även exa-
mensreformen av ett extensivt planeringsarbete i en mängd kommit-
téer och grupper på såväl nationell nivå som inom Pedagogiska fakulte-
ten. Ines Sjöblom – som i egenskap av lektor i engelska var involverad i 
utbyggnaden av lärarutbildningen – hävdar liksom Andersson att lärar-
utbildningen under 1970-talet sökte sin form. Den centrala utmaningen 
var att ”anpassa en äldre, från andra institutioner övertagen utbildning, 
till en ny utbildning med akademisk prägel”. 76 Enligt Sjöblöm var arbe-
tet krävande, men uppgiften roddes i land så att lärarutbildningen kunde 
inledas hösten 1979 i enlighet med den nya förordningen som trädde i 
kraft den 1 augusti det året.77 

•  Pedagogisk forskning för svenskspråkiga behov 

En följd av att en pedagogisk fakultet grundades vid Åbo Akademi 
var att det ställdes förväntningar på att det vid fakulteten skulle bedrivas 
vetenskaplig forskning kring pedagogiska frågor. Frågan om vilken typ av 
problemställningar den pedagogiska forskningen vid den nya fakulteten 
skulle ta sig an diskuterades redan under åren innan verksamheten kom 
igång.78 De frågor som borde ställas i fokus för den pedagogiska forsk-
ningen för att den på bästa sätt skulle kunna stöda lärarutbildning på 
vetenskaplig grund var självklart delvis gemensamma för landets samtliga 
lärarutbildningar. Som landets enda svenskspråkiga lärarutbildningsen-
het tillskrevs Åbo Akademis pedagogiska fakultet ändå ett särskilt ansvar 
för att bedriva forskning kring sådana pedagogiska frågor som vara speci-
fika med tanke på det svenskspråkiga skolväsendets behov.79 

Vid Åbo Akademi var det Pedagogiska fakultetens första professor 
Håkan Andersson som ledde arbetet med att försöka ringa in de teman 
som kunde ses som särskilt relevanta för landets svenskspråkiga lärare och 
elever. År 1972 gjorde Andersson en behovsinventering där han gjorde upp 
en förteckning över sådana teman som den svenskspråkiga pedagogiska 
forskningen i Finland primärt borde befatta sig med under de närmast 
följande åren. Resultatet av denna inventering publicerades året därpå 
i Pedagogiska institutionens publikationsserie, i en rapport med titeln 
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Finlandssvenskt pedagogiskt forsknings- och utvecklingsarbete: ett försök till 
målbestämning, behovsinventering och arbetsfördelning. I rapporten skapade 
Andersson en utgångspunkt för hur forskningen vid fakulteten skulle 
komma att utformas genom att redogöra för sin egen syn på vad pedago-
gisk forskning borde fokusera på och genom att beskriva det aktuella läget 
för pedagogisk forskning i det svenskspråkiga Finland.80 

I sin översikt räknar Andersson upp tretton teman som han anser 
borde ges högsta prioritet inom svenskspråkig pedagogisk forskning. På 
den högsta nivån finns helhetsansvaret över den svenskspråkiga pedago-
giska forskningen i landet, en uppgift som han i själva verket person-
ligen tog ansvar för genom sin behovsinventering. Pedagogiska fakul-
teten skulle enligt denna tanke ansvara för att skapa ett svenskspråkigt 
forskningsprogram som låg i linje med de riktlinjer för den pedagogiska 
forskning som ritades upp på ett nationellt plan, kompletterat med de 
särskilda svenskspråkiga behoven. Till de teman som ingick i den svensk-
språkiga forskningens helhetsuppdrag hörde även sådan pedagogisk kun-
skap som var till nytta för landets svenskspråkiga skolväsende som helhet. 
I detta ansvar ingick ramplanering av den svenskspråkiga utbildnings- 
sektorn, vilket innebar att man vid fakulteten skulle ha en helhetsbild 
över det svenska skolväsendet i dåtid, samtid och framtid – ett ansvar 
som självklart krävde kontinuerlig uppföljning. Det gällde bland annat 
att hålla reda på sådana demografiska och geografiska faktorer som fram-
över skulle påverka det svenska skolväsendet och därmed den svensksprå-
kiga lärarutbildningen. Till helhetsansvaret kan ytterligare räknas plane-
ring för hur resultaten av den pedagogiska forskning som bedrevs skulle 
spridas effektivt för att få återverkningar i skolorna.81 

Utöver det helhetsansvar som pedagogiska fakulteten borde ta över 
den svenskspråkiga pedagogiska forskningen och över det svensksprå-
kiga skolväsendet räknade Andersson upp ett antal mera avgränsade 
teman som var viktiga. Ett av dessa var utveckling av och forskning kring 
svenskspråkiga läromedel.82 Ett annat var föga överraskande språkunder-
visningen, som självklart var en punkt på vilken de svenskspråkiga sko-
lorna skilde sig från de finskspråkiga. Eftersom svenskan i Finland var ett 
språk som talades av en minoritet av befolkningen, och eftersom Peda-
gogiska fakulteten vid Åbo Akademi var den enda i landet med svenska 
som arbetsspråk, skulle forskning kring de svenskspråkiga skolelevernas 
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språkliga behov bli ett ”fundamentalt forskningsfält” vid fakulteten. Sam-
tidigt som det låg på Åbo Akademis ansvar att bedriva forskning kring 
modersmålsundervisning i svenska, var det dock viktigt att denna forsk-
ning inte blev isolerad. Det var viktigt att upprätthålla en nära kontakt till 
såväl forskning kring det svenska språket och modersmålsundervisningen 
i Sverige som till forskning i modersmålsundervisning i det finskspråkiga 
Finland. Det var heller ingalunda enbart modersmålet som var specifikt 
för de finlandssvenska behoven. Fakulteten måste även ta särskilt ansvar 
för pedagogisk forskning kring tvåspråkighetens pedagogiska utmaningar 
och kring undervisningen i det andra inhemska språket, samt undervis-
ningen i främmande språk i svenskspråkiga skolor. 83 

 Ett tredje större behov kretsade kring frågor med anknytning till 
finlandssvensk identitet. Det behövdes forskning kring hur ämnen 
som musik och historia kunde undervisas så att ”den svenska folkstam-
mens historia” inte skulle glömmas bort i de svenska skolorna utan bli 
en integrerad del av de mål som ställdes för historieundervisningen på 
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Grundandet av Pedagogiska fakulteten innebar att det akademiska studielivet 
intog en plats i Vasas gatubild. På bilden uppträder Pedavoces, fakultetens 
akademiska kör. 
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ett nationellt plan. I den historiska dimensionen ingick även forskning i 
själva det svenskspråkiga skolväsendets historia.84 Lärarnas roll som stöd 
för att elever skulle kunna skapa en språklig identitet aktualiserade frågan 
om skolan som en identitetsskapande organisation och hade kopplingar 
till den tidigare seminarieutbildningen. I utbildningen av folkskollärare 
hade den så kallade ”seminarieandan” explicit framhävt folkskollärarnas 
viktiga betydelse för skapandet av en finlandssvensk identitet. Frågan var 
hur denna roll, som lärarna och skolväsendet utan tvivel innehade, skulle 
formuleras i den nya vetenskapliga utbildningen, som på ett principiellt 
plan syftade till att fjärma sig från ett patriotiskt-ideellt synsätt och närma 
sig en objektivt vetenskaplig syn på lärarrollen.85

I fakultetens vetenskapliga inriktning under dess tidiga verksamhetsår 
kan man skönja influenser från de intresseområden som Matti A. Sainio 
företrädde i egenskap av professor vid pedagogiska institutionen i Åbo. 
Sainio fokuserade i sin forskning på vetenskaps- och lärdomshistoria och 
hade år 1957 bland annat skrivit ett grundläggande verk om den pedago-
giska forskningen och undervisningen vid den gamla akademin i Åbo.86 
Sainio var också filosofiskt inriktad och närde ett starkt intresse för att 

De tre första doktorsdisputationerna vid fakulteten ägde rum 1988, då  
Viking Brunell, Rainer Nyberg och Sven-Erik Hansén försvarade sina 
avhandlingar. På bilden disputerar Sven-Erik Hansén i Runebergssalen  
i Vasa övningsskolas gymnasium. 
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granska pedagogiska frågeställningar ur teoretiska perspektiv.87 Håkan 
Andersson var en av dem vid Pedagogiska fakulteten som arbetade vidare 
med de forskningstyngdpunkter som Sainio introducerat, och att detta 
bland annat avspeglades i hans egen installationsföreläsning år 1984 med 
rubriken: ”Pedagogik – en vetenskap om människan, kulturen och sam-
hället”.88 De första doktorsavhandlingarna som försvarades vid Pedago-
giska fakulteten anknöt även de till de tyngdpunktsområden som Anders-
son hade ringat in. År 1988 disputerade Viking Brunell på en avhandling 
om undervisningen i modersmålet och finska språket i den svensksprå-
kiga grundskolan, medan Sven-Erik Hansén samma år försvarade en lär-
domshistorisk avhandling om modersmålsämnets mål- och innehållsfrå-
gor i den svenskspråkiga folkskolan 1866–1927.89

I arbetet med att skapa en självständig forskningsprofil för fakulteten 
spelade etablerandet av vetenskapliga nätverk en viktig roll. Pedagogiska 
fakulteten i Vasa samarbetade självklart med de pedagogiska fakulteterna 
vid Finlands finskspråkiga universitet och andra utbildningsinstitutio-
ner.90 Med tanke på det svenskspråkiga skolväsendets särskilda språkliga 
behov var det dock också viktigt att skapa ett vetenskapligt sammanhang 
och vetenskapliga kontakter i Sverige. Vasas geografiska läge bidrog till att 
det föll sig naturligt att etablera ett samarbete med Umeå universitet som 
hade grundats år 1965. Vid Umeå universitet verkade den pedagogiska 
institutionen ännu i början av 1980-talet som en av tretton institutio-
ner inom den samhällsvetenskapliga fakulteten och hade sammanlagt ett 
hundratal anställda. Av dessa var ett trettiotal lärare i pedagogik vid uni-
versitetets olika lärarutbildningar.91 Håkan Andersson beskrev i samband 
med firandet av Pedagogiska fakultetens tioårsjubileum att de nära kon-
takterna till Umeå – och därigenom till det övriga Norden – hade varit ett 
viktigt inslag i fakultetens verksamhet under den första tioårsperioden. 
Han framhöll att en ytterligare fördjupning av det redan påbörjade sam-
arbetet var ”ett fruktbart sätt berika vår egen utbildning och forskning”. 92

Sigbritt Franke-Wikberg som 1985 sammanfattade det samarbete med 
den pedagogiska institutionen vid Umeå universitet som vuxit fram 
under fakultetens första årtionde betonade att det inte var möjligt att på 
organisatorisk väg framtvinga forskningssamarbete. Ett samarbete förut-
satte att båda parter kände att de var både givande och mottagande part 
för att resultatet skulle vara tillfredsställande. Ett fungerande samarbete 
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på organisationsnivå kunde däremot rasera hinder för skapandet av nya 
samarbetsformer; föregående år hade till exempel ett avtal slutits mellan 
Umeå universitet, Vasa högskola och Åbo Akademi. Avtalet innehöll 
sådana samarbetsformer som underlättade skapandet av nätverk inom 
forskning och utbildning såsom möjligheter till tjänsteutbyte. Samtidigt 
lyfte Franke-Wikberg fram behovet av en fungerande informationsgång – 
både studenter och lärare behövde få kunskap om det som händer inom 
utbildning och forskning hos samarbetsparten – och att det ännu fanns 
mycket att utveckla på den punkten.93

Skapandet av nya kunskapsformer stöddes även av den infrastruktur 
som omgärdade den praktiska verksamheten vid fakulteten. Till denna 
hörde inte minst utbyggnaden av ett eget fakultetsbibliotek och utgiv-
ningen av egna publikationsserier, i vilka de frågor som var relevanta för 
fakultetens undervisning och forskning presenterades och diskuterades. 
De nittonde och tjugonde numren av publikationsserien Rapporter från 
Pedagogiska fakulteten utkom 1985 och hade båda en karaktär av en till-
bakablick på fakultetens tio första verksamhetsår.94 Därtill utgör lärdoms-
prov och publiceringen av forskningsresultat självklart ett viktigt inslag i 
hur en ny forskningsprofil växer fram.

Akademisk kunskap och samhällets behov

Akademiseringen av lärarutbildningen aktualiserade frågan om vad det 
vetenskapliga innehållet i utbildningen egentligen skulle bestå i. Det var 
viktigt att kunna definiera vilka i vetenskapen grundade kunskaper och 
färdigheter en lärare i framtidens skola behövde, och genom vilken typ av 
undervisning dessa skulle förmedlas i den nya lärarutbildningen. I prakti-
ken kom den stora brytpunkten 1979, när klasslärarexamen förvandlades 
från en treårig halvakademisk utbildning – som i praktiken hade stora 
likheter med den utbildning som seminarierna hade erbjudit – till en 
femårig högre universitetsexamen. Medan den lärarutbildning som hade 
utmynnat i en kandidatexamen hade motsvarigheter i andra länder, fanns 
nästan inga internationella förebilder för en lärarexamen på magisternivå. 
På denna punkt kan den finländska lärarutbildningen ses som unik. 

Lärarutbildningens akademisering aktualiserade även frågan om vad 
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som skulle utgöra det centrala kunskapsobjektet i den forskning som 
bedrevs vid de pedagogiska fakulteterna. Som Finlands enda svensksprå-
kiga lärarutbildningsinstitution tilldelades Åbo Akademis pedagogiska 
fakultet ett särskilt ansvar för att bedriva pedagogisk forskning som hade 
relevans för Finlands svenskspråkiga skolväsende. Fakultetens första pro-
fessor Håkan Andersson ålades i början av 1970-talet att kartlägga beho-
vet av sådan pedagogisk forskning som var särskilt viktig för en kvalitativt 
högtstående undervisning i Finlands svenskspråkiga skolor. Hans slut-
sats var att fokus under de första verksamhetsåren borde läggas på pro-
blemställningar som på ett allmänt plan berörde de institutionella ramar 
inom vilka det svenskspråkiga skolväsendet verkade. Därtill betonade 
han att stor vikt borde läggas vid forskning som berörde undervisningen 
i modersmålet, tvåspråkighet och främmande språk, liksom vid lärome-
delsforskning och frågor som påverkade möjligheterna att forma en fin-
landssvensk identitet med hjälp av exempelvis historieundervisningen. 

A k a d e m i s k t  u t b i l d a d e  k l a s s l ä r a r e

Pedagogiska fakultetens första promotion ägde rum den 21 maj 1999. Fest-
marskalkerna, professorerna Ulla Lahtinen och Göran Djupsund, ledde 
processionen från Stadshuset till Trefaldighetskyrkan i Vasa. Promotionen och 
andra former av akademiska traditioner bidrog till att skapa akademisk identitet.  
Foto Ernest Uljens.
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Idag verkar Pedagogiska fakulteten under samma tak som Åbo Akademis övriga 
enheter i Vasa, i den 2004 invigda Academill-byggnaden. 
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I skapandet av de kunskapsformer som var nödvändiga för att den 
nya lärarutbildningen skulle lyckas uppfylla de målsättningar som ställts 
ingick en mängd olika element. Att en del av de lärare som undervisat vid 
seminarierna fortsatte sitt värv inom de pedagogiska fakulteterna bidrog 
till en betydande kontinuitet och innebar att den kunskap som vuxit 
fram vid seminarierna förmedlades vidare. Vid de pedagogiska fakulte-
terna sammanflätades denna kunskap så småningom med den mera teo-
retiskt och filosofiskt inriktade undervisning och forskning som redan 
tidigare bedrivits vid universiteten – i Åbo Akademis fall vid den peda-
gogiska institutionen i Åbo under ledning av Matti A. Sainio. Ytterligare 
mottog fakulteten i Vasa influenser och kunskap från andra lärarutbild-
ningsinstitutioner i Finland – och genom det samarbete som fakulteten 
utvecklade framför allt med Umeå universitet även från Sverige.

Den process som ledde till att lärarutbildningen i Finland akademi-
serades svarade på behov som uppstod som en följd av en förändrad 
syn på utbildningens funktion i det efterkrigstida samhället. Samtidigt 
belyser den verksamhet som bedrevs vid de pedagogiska fakulteterna en 
mängd teman som kan ses som allmängiltiga för de sätt på vilka univer-
sitetsväsendet förändrats genom tiderna. Sådana frågor berör exempel-
vis skapandet av nya kunskapsformer i växelverkan mellan den interna 
utvecklingen inom universiteten och specifika behov i det omgivande 
samhället. Till den typen av allmängiltiga frågor härrör sig bland andra 
den ständiga spänningen mellan universitetets funktion som en institu-
tion som erbjuder den studerande en allmän teoretisk utbildning respek-
tive praktisk professionsutbildning. Därtill belyser temat de möjligheter 
och utmaningar som inledandet av en ny akademisk utbildning innebär 
för skapandet av ny kunskap, liksom den allmänna frågan om vilken typ 
av kunskap och vilka färdigheter ett universitet förväntas förmedla till 
sina studerande – och genom dem till samhället. 
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Arbetande kvinnor i Aura Sockerbruk vid Östra Strandgatan 48, Åbo.  
Foto Hjalmar Renvall, ca 1913–1915.
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– Av – 

HANNA L INDBERG

Å B O  A K A D E M I  O C H  K U N S K A P E N

(O)sunda kroppar, arbetande  
kvinnor och medborgerliga män 

Socialkonstruktivismen som teoretiskt perspektiv  

vid Åbo Akademi ca 1980–2010

En tid av v idgning och omprövning

Kvinnovetenskapen har alltid haft, och har fortfarande, en koppling 

till feminism. Men idag bör kvinnovetenskapen också ses som ett para-

plybegrepp, vilket innefattar forskning om kön som kategori och social 

konstruktion, dvs. om kvinnor och män och människor med annan än 

traditionell identitet beträffande kön och sexualitet [...]1

Så här beskrev Harriet Silius kvinnovetenskapen2 i en intervju för Med-
delanden från Åbo Akademi i samband med att hon år 1997 utnämndes till 
professor i kvinnovetenskap vid Åbo Akademi. Kvinnoforskningen hade 
haft en institutionell bas vid Åbo Akademi sedan 1986 genom Institutet 
för kvinnoforskning, men professuren medförde en märkbar statushöj-
ning för den relativt nya disciplinen. I artikeln poängterade Silius att kön 
förstods som en social konstruktion i kvinnovetenskapen, det vill säga att 
vår förståelse av kön samt kvinnlighet och manlighet inte var biologiskt 
determinerad, utan konstruerad i den sociala interaktionen människor 
emellan.
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Detta synsätt var ett led i utvecklingen inom human- och samhälls-
vetenskaperna under 1900-talets sista decennier. Socialkonstruktivis-
men, det vill säga att vår uppfattning av verkligheten inte är objektiv 
utan skapad genom socialt samspel, är ett fenomen som karakteriserade 
det vetenskapliga klimatet på dessa områden. 1900-talets sista årtionden 
har beskrivits som en tid av experimentering och gränsprövning på de 
human- och samhällsvetenskapliga fälten och en omprövning av veten-
skapens gränser.3 Kunskap började förstås som formad av språklig, social 
och kulturell interaktion och som studieobjekt stod ofta företeelser som 
tidigare hade ansetts vara självklara och för givet tagna, såsom kön, ras 
och sexualitet.4 

Kvinnovetenskapen, som snabbt väckte stort intresse bland studen-
terna, var en vetenskapsgren som vilade på en socialkonstruktivistisk 
vetenskapssyn och ett uttryck för förändrade vetenskapspremisser, men 
utvecklingen var gemensam för många samhällsvetenskapliga och huma-
nistiska ämnen. År 1997 inleddes sociologiprojektet Images of Women’s 
Health: The Social Construction of Gendered Health som finansierades av 
Finlands främsta forskningsfinansiär Finlands Akademi. Forskningspro-
jektet, som leddes av professor Elianne Riska, studerade hur den kvinn-
liga kroppen gestaltades och hur uppfattningar om kvinnors hälsa och 
ohälsa konstruerades. Som projektnamnet förtäljer hade det ett uttalat 
socialkonstruktivistiskt angreppssätt. Med detta följde även att mycket 
av den forskning som bedrevs i sociologi vid Åbo Akademi på 1990- och 
2000-talen var förankrad i detta perspektiv. 

*
I det här kapitlet studerar jag socialkonstruktivismens introduktion, 
manifestation och mottagande vid Åbo Akademi under den ungefärliga 
tidsperioden 1980 till 2010. Detta görs genom fallstudier av två grup-
per av forskare som var verksamma vid Åbo Akademi: de forskare som 
arbetade inom det ovannämnda projektet Images of Women’s Health och 
de kvinno- och genushistoriker som var verksamma vid ämnet historia 
från och med 1980-talet framåt och som var involverade i projekt om 
kvinnligt arbete och manligt medborgarskap. Detta betyder också att tre 
discipliner står i fokus för min studie: sociologi, historia och kvinno- 
vetenskap, som alla påverkades av det socialkonstruktivistiska paradigmet. 
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Genom att fokusera på de två forskargrupperna gör jag vad som närmast 
kan kallas för en mikrohistorisk studie av socialkonstruktivismen som 
teoretiskt perspektiv vid Åbo Akademi. Såsom till exempel Giovanni Levi 
förstår syftet med mikrohistoria kan vissa fenomen endast undersökas i 
reducerad skala.5 Det är även i det här fallet nödvändigt att gå ner på ett 
mikroplan eftersom socialkonstruktivismen som teoretiskt perspektiv är 
mångfacetterad och svårligen låter sig studeras i någon renodlad form. I 
stället bör den alltid förstås i ett specifikt sammanhang.

Socialkonstruktivismens utbredning är en del av närhistorien och 
ingår därför inte i de standardverk över den historiska utvecklingen i dis-
ciplinerna historia och sociologi som skrevs på 1990-talet.6 Den behand-
lade tidsperioden var en tid av förändring, då mängden forskning samt 
kravet på extern finansiering, internationell publicering och spetsforsk-
ning ökade kraftigt. Jag ser det därför som värdefullt att kartlägga social- 
konstruktivismens spridning, det vill säga de konkreta uttryck social-
konstruktivismen fick i till exempel avhandlingar. Därtill undersöker jag 
genom vilka kanaler de socialkonstruktivistiska idéerna introducerades 
och spreds samt det mottagande socialkonstruktivismen fick. Detta har 
jag undersökt genom en läsning av doktorsavhandlingar och utlåtanden 
om dem, samt forskarnas publikationer, festskrifter och antologier som 
utkommit i samband med seminarier eller konferenser organiserade av 
forskargrupperna. Därtill har jag gjort intervjuer.7

Nya vetenskapliga strömningar brukar ofta beskrivas i termer av para-
digmskifte. Jag utgår dock ifrån att socialkonstruktivismen inte ska för-
stås som ett paradigmskifte i den bemärkelsen att den skulle ha omkull-
kastat alla andra perspektiv eller förändrat vetenskapen i grunden. Den 
period och de ämnen jag studerar kan beskrivas som flerparadigmatiska 
där olika inriktningar existerar sida vid sida. Samtidigt karakteriserades 
de enskilda ämnena vid Åbo Akademi av sin litenhet, vilket innebar att 
vissa teman och perspektiv ofta fick en dominerande ställning, men utan 
att de nödvändigtvis var representativa för det nationella eller interna-
tionella fältet. I kapitlet ska jag visa hur ett perspektiv sprids tack vare 
internationella förebilder och vetenskapliga förändringar men även som 
följd av slumpen, lyckliga omständigheter, delade utrymmen och prag-
matiska val.
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Vad är socialkonstruktiv ism?

Begreppet socialkonstruktivism (även socialkonstruktionism)8 är en sam-
lingsterm för olika sätt att förstå fenomen och företeelser som skapade av 
deras sociala, historiska och kulturella sammanhang. Som namnet för-
täljer är det fråga om ett synsätt på hur människans förståelse av och 
kunskap om världen skapas, konstrueras och byggs upp genom det soci-
ala samspelet och i språket mellan människor. Denna grundtanke åter-
finns hos olika filosofer och sociologer under 1900-talet som en motvikt 
till eller kritik av den logiska positivismen som hävdade att all kunskap 
skulle kunna härledas ur direkta observationer. Positivismen kom under 
andra hälften av 1900-talet att allt mera ifrågasättas av forskare som såg 
kunskap om världen som föränderlig och som en produkt av sociala och 
kulturella relationer. Företrädare för inriktningar såsom kunskapssocio-
logi, feministisk teori, fenomenologi, symbolisk interaktionism och post-
strukturalism förenades i detta synsätt, även om det samtidigt fanns stora 
skillnader mellan de olika inriktningarna.9

Socialkonstruktivismen förstås i dag i första hand som ett paraply-
begrepp för inriktningar som ser kunskap som socialt konstruerad och 
inbegriper forskare ur olika discipliner och som studerar mycket olika 
fenomen. Vivien Burr nämner dock fyra punkter som alla socialkon-
struktivistiska ansatser kan enas om. För det första ifrågasätts kunskapens 
objektivitet, det vill säga att vi i positivismens anda kan härleda kunskap 
direkt ur våra observationer om världen. För det andra omfattar social- 
konstruktivismen att vår uppfattning om världen är bunden till den his-
toriska och kulturella kontexten. För det tredje poängteras att vår upp-
fattning om världen konstrueras genom social interaktion och att, för det 
fjärde, den socialt konstruerade verkligheten gör att människor agerar på 
vissa sätt.10 Filosoferna Søren Barlebo Wenneberg och Ian Hacking lyfter 
båda fram att det som förenar de studier som utgår från en uttalad soci-
alkonstruktivistisk ståndpunkt är att forskarna vill demaskera (unmask) 
fenomen som i allmänhet ses som ett naturligt förhållande. Samtidigt är 
frågor om makt framträdande i många verk som utgår från en socialkon-
struktivistisk förståelsegrund. Vem är det som har tolkningsföreträde då 
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fenomenet konstrueras, och varför tillskrivs de denna position? På det 
här sättet får socialkonstruktivismen formen av ett kritiskt perspektiv på 
tidigare accepterade och oemotsagda teorier.11 

En återkommande fråga inom socialkonstruktivismen är dess förhål-
lande till ”verkligheten”. Är det endast vår uppfattning av fenomen som 
kön eller sjukdomar som konstrueras socialt eller är fenomenet i sig självt 
en social konstruktion som saknar biologisk och naturlig grund? Är det 
primärt den sociala världen vi ska studera utgående från ett socialkon-
struktivistiskt perspektiv eller kan detta även anpassas på den naturve-
tenskapliga? Enligt Barlebo Wenneberg förnekar de flesta forskarna inte 
verklighetens existens, men samtidigt anser de att det endast är den upp-
fattade verkligheten som kan studeras. Enligt Ernesto Laclau och Chan-
tal Mouffe är distinktionen mellan verklighet och uppfattad verklighet 
irrelevant eftersom inget fenomen existerar utanför sina diskursiva villkor 
och allt är inbäddat i hur människor benämner och kategoriserar.12 

Begreppsvandring – språklig vändning,  
postmodernism, poststrukturalism, 

diskursanalys

Socialkonstruktivismen överlappar med fenomen som den språkliga 
vändningen, postmodernism och poststrukturalism, och det råder ingen 
konsensus kring var gränserna mellan begreppen går eller huruvida de 
står i överordnad eller underordnad ställning till varandra. Den språkliga 
vändningen inom human- och samhällsvetenskaperna brukar dateras till 
slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Enkelt uttryckt hänvisar den 
språkliga vändningen till språkets betydelse för hur verkligheten uppfat-
tas och att allt mer forskning fokuserade på språk och diskurser i stället 
för samhällsstrukturer och materiella förhållanden. 

Postmodernismen igen kan ses som en intellektuell strömning inom 
vetenskapen, konsten och litteraturen under 1900-talets senare hälft. 
Bland samhällsvetare hänfördes begreppet postmodernismen främst till 
en typologi av historiska faser där det postmoderna stod för det sam-
tida läget och det sista skedet av den moderna tiden.13 Inom ramen för 
diskussioner om postmodernismen fördes dock även debatter kring hur 
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vetenskaplig kunskap skulle förstås och legitimeras. Postmoderna tänkare 
betraktade all kunskap som partiell och situerad och ifrågasatte huruvida 
det var möjligt att finna sann och objektiv kunskap.14 På det här viset 
kom vetenskapens särställning som producent av kunskap under lupp. 
Trots att en del betraktade postmodernismen som ett allvarligt hot mot 
vetenskapens ställning har vissa av dess tankar inkorporerats i allmän- 
vetenskapen, medan andra har förkastats. På grund av kritiken mot post-
modernismen har forskare i stor utsträckning rört sig bort från begreppet, 
som idag snarast används som ett skällsord mot en vetenskapssyn som går 
för långt i sin experimentlusta.15

Poststrukturalismen behandlas ofta som synonymt med postmoder-
nismen, men har mera karaktären av en filosofisk skola. Poststruktura-
lismen kan också betraktas som den del av de postmoderna strömmarna 
som har överlevt tidens tand. Begreppet är en samlingsterm för främst de 
franska filosofer, såsom Michel Foucault och Jacques Derrida, som från 
och med 1960-talet analyserade språkets produktiva makt. Olika post-
strukturalistiska tänkare utvecklade sina teorier både i relation till och i 
kritik mot strukturalismen, som såg att språket hade en objektiv identitet 
som formade mänsklig handling.16 Poststrukturalisterna höll kvar fokus 
på hur språket formar kunskap, förståelse och handling, men vände sig 
mot strukturalismens ofta determinerande och essentialiserande syn på 
språkets roll. I det här kapitlet behandlas poststrukturalismen som en 
viktig del av ett socialkonstruktivistiskt tänkande, trots att vissa forskare 
menar att man inte ska sätta likhetstecken mellan den mera renodlade 
socialkonstruktivistiska kunskapssociologin och poststrukturalismen.17

Diskursanalys är den metod som oftast associeras med ett social- 
konstruktivistiskt perspektiv. En diskursanalys är en närläsning av språket 
för att analysera hur och varför sociala fenomen konstrueras. En stånd-
punkt som är gemensam för olika diskursanalytiska inriktningar är att  
språket, diskurserna, är produktiva, det vill säga att de formar vår förståel- 
se av verkligheten och vårt handlande. Det finns i dag flera varianter av  
diskursanalys, från starkt poststrukturalistiskt influerade till rent lingvis-
tiska, men de omfattas alla av grundantagandet att verkligheten är histo-
riskt, kulturellt och socialt konstruerad.18 
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Den sociala konstruktionen av kvinnors hälsa 

The medical profession defines medical reality, but the patients resist 

and rebel. What we think of as the natural states of illness and health are 

socially constructed out of these tensions and conflicts.19

[...] in focus are images of women’s and men’s health that tend to re- 

affirm the social arrangements based on sex category as normal and natu-

ral and thus legitimate the prevailing social order […]. These images 

are cultural constructs that shape normative notions about health and 

gender. In this sense, there is no gender-neutral, generic human body but 

a gendered body and gendered health that are continuously constructed 

and reconfirmed through various cultural and social practices.20

Citaten är hämtade ur samlingsverket Images of Women’s Health. The 
Social Construction of Gendered Health som utkom år 1997 med professor 
Elianne Riska som redaktör. Samma år utnämndes Riska till akademi-
professor vid Finlands Akademi och kunde därmed finansiera ett projekt 
med samma namn som antologin. Projektet, som bland annat resulterade 
i sju doktorsavhandlingar, var kulmen på den hälso- och professionssoci-
ologi som sedan 1980-talet hade fått ett starkt fotfäste vid ämnet sociologi 
vid Åbo Akademi. De ovanstående citaten av Elianne Riska och Judith 
Lorber fångar socialkonstruktivismens grundpremiss. Hälsa och kön är 
fenomen som allmänt betraktas som av naturen bestämda och biologiskt 
determinerade. I den sociologiska forskningen undersöks dock hur kun-
skap om hälsa, kropp och kön definieras och konstrueras socialt, i sina 
specifika kulturella och historiska sammanhang. Det betyder också att 
kunskap om hälsa, kropp och kön inte är entydig och att den påverkas av 
maktsträvanden i samhället. Det här är grunden i den så kallade medika-
liseringstesen som Images of Women’s Health omfattade.

I det här avsnittet undersöker jag socialkonstruktivismen i sociologin 
genom att fokusera på den sociologiska forskning som bedrevs i anslut-
ning till Images of Women’s Health. Inom sociologin är socialkonstrukti-
vismen primärt en kunskapsteoretisk syn på hur kunskap skapas i social 
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växelverkan. Utgående från teoretiska traditioner såsom symbolisk inter-
aktionism och fenomenologi började sociologer från och med 1960-talet 
utveckla en socialkonstruktivistisk syn på hur individen formar sin för-
ståelse av omvärlden. De flesta av socialkonstruktivismens tidigaste före-
trädare var sociologer och det var från sociologin som det konstrukti-
vistiska språkbruket spreds. Samtidigt var Images of Women’s Health ett 
projekt som var influerat av kvinnovetenskapen och kvinnosociologin 
och forskarna inom projektet var verksamma inom båda fälten. Därmed 
ger det här avsnittet även en inblick i kvinnovetenskapens etablering vid 
Åbo Akademi. 

•  Sociala konstruktioner av hälsa och verklighet

Projektet Images of Women’s Health var relaterat till Elianne Riskas för-
ankring i den amerikanska hälsosociologin och de teoretiska diskussioner 
som fördes på detta fält då Riska studerade och arbetade i USA på 1970-
talet. Riska hade studerat till politices magister vid Helsingfors universi-
tet med statslära som huvudämne men fick sin sociologiska utbildning 
utomlands. Vid Köpenhamns universitet studerade Riska för professor 
Joachim Israel, som företrädde Frankfurtskolan i sociologi. Grund- och 
doktorandstudierna i sociologi förde Riska in på att studera maktför-
hållanden och samspel mellan makro- och mikronivån. År 1971 påbör-
jade Riska doktorandstudier i sociologi vid State University of New York 
at Stony Brook i USA, vilket resulterade i doktorsavhandlingen Urban 
Growth and Local Health Policy som färdigställdes år 1974. Genom hand-
ledaren professor Gerald Suttles fördjupade sig Riska i den så kallade 
Chicagoskolans metoder och teorier för att studera organiseringen av 
sjukvården i två urbana lokalsamhällen i USA. Inom Chicagoskolan, 
som hade haft en dominerande ställning i amerikansk sociologi fram 
till andra världskriget, studerades det urbana lokalsamhället kvalitativt 
och ofta etnografiskt. Trots att dessa angreppssätt hade företrädare i USA 
även efter andra världskriget föll de i skymundan i europeisk sociologi på 
1960- och 1970-talen.21

Tiden i USA, som fortsatte med en professur vid Michigan State 
University, utkristalliserade tre områden som skulle bli tyngdpunkterna 
i Riskas akademiska karriär: hälsosociologi, professionssociologi och  
kvinnoforskning. Utvecklingen på dessa områden hade flera berörings- 
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punkter på 1970-talet, och enligt Riska själv befann hon sig på rätt plats 
vid rätt tid.22 Hälsosociologin hade etablerats som en deldisciplin i USA 
och Storbritannien på 1950-talet och dominerades till en början av Tal-
cott Parsons sjukrollsteori.23 Parsons skilde mellan sjukdomars biologiska 
och sociala dimension. Enligt Parsons var hälsovården en institution som 
skapade diagnoser för sådant avvikande beteende som inte den enskilda 
individen kunde hållas moraliskt ansvarig för. De personer som karakte-
riserades som sjuka hade inte kunnat leva upp till den roll som samhälls-
systemet förutsatte av dem, och i stället gick de in i en sjukroll som gav 
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Elianne Riska var professor i sociologi vid Åbo Akademi 1985–2004. Med Riska 
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dem vissa rättigheter och befrielser från skyldigheter som annars ålades 
individen. Det förutsattes dock att den sjuka underkastade sig läkarnas 
vård, vars syfte var att patienten tillfrisknade för att samhällsordningen 
skulle hållas intakt.24 

På 1970-talet började synen på sjukrollen ifrågasättas och hälsosociolo-
gin stod inför en teoretisk omvälvning. År 1970 utkom boken Profession 
of Medicine av Eliot Freidson där Freidson lade fokus på läkarens maktan-
språk visavi andra aktörer och medicinska professioner. Enligt Freidson 
monopoliserade läkarkåren den medicinska kunskapen som ett led i att 
skydda läkarprofessionens integritet. Den så kallade monopoliseringste-
orin fick några år senare en kompanjon i medikaliseringsteorin. År 1972 
publicerades Irving Zolas artikel ’Medicine as an institution of social con-
trol’ som vidareutvecklade såväl Parsons som Freidsons teorier om läkar-
vetenskapens sociala maktanspråk. Enligt Zola sträckte sig läkarnas infly-
tande och makt långt utöver deras egentliga kunskapsområde, så att allt 
fler fenomen medikaliserades och den sociala världen delades in i det som 
var sjukt och det som var friskt. Zola såg inte utvecklingen som en med-
veten strategi från läkarkårens sida utan som en växelverkan människor 
emellan. Medikaliseringen av samhället förklarades av en allt större tilltro 
till expertkunskap och en teknologisering av sociala fenomen.25

Medikaliseringsteorin var i sig könsneutral men fick stort gensvar 
bland feministiska forskare. Dessa såg att det i hög grad var kvinnors 
kroppar och funktioner, i synnerhet de reproduktiva, som patologisera-
des eftersom den manliga kroppen stod som norm inom läkarvetenska-
pen. Patologiseringen av kvinnokroppen gjordes dessutom inom ramarna 
för en profession som var manligt dominerad och en vetenskap som var 
androcentrisk.26 Till skillnad från andra områden inom sociologin fick 
feministiska forskare en central roll i diskussioner kring medikaliserings-
tesen, men förhållandet mellan kvinnors hälsa och medikalisering skulle 
komma att nyanseras med tiden. Forskarna såg inte kvinnor enbart som 
offer och läkarvetenskapen som ett led i patriarkala maktaspirationer. 
I stället betonades den komplexa växelverkan mellan olika aktörer och 
grupper av kvinnor, och hur dessa bidrog till att definiera vad som var 
sjukt eller friskt.27

Den nya hälso- och professionssociologin om läkarnas och läkarve-
tenskapens makt hade en socialkonstruktivistisk teorigrund. I sitt verk 
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tog Eliot Freidson inspiration av Peter L. Bergers och Thomas Luck-
manns kunskapssociologiska teori om verklighetens sociala konstruk-
tion.28 I Bergers och Luckmanns bok The Social Construction of Reality 
från 1966 användes begreppet social konstruktion för första gången på 
titelnivå och verket omnämns allmänt som en av föregångarna inom den 
socialkonstruktivistiska ansatsen.29 Med avstamp i Karl Mannheims kun-
skapssociologi och Alfred Schützs fenomenologi byggde Luckmann och 
Berger upp en teori om hur kunskap om vardagen skapas i interaktionen 
människor emellan. Vid födseln inleds en socialiseringsprocess där män- 
niskan lär sig handlingsmönster som sedan utvecklas till rutiner och 
traditioner. Då dessa i sin tur går vidare till nästa generation bildas en 
uppfattning om att de är naturliga handlingsmönster och sanningar om 
verkligheten. Genom språket och symboler grupperas, klassificeras och 
legitimeras de gemensamma intersubjektiva erfarenheterna, vilket i sin 
tur ger uppfattningen att de är objektiva och naturliga. Luckmann och 
Berger försökte alltså förklara hur människans förståelse av den logiska 
och synbart objektiva verkligheten konstrueras genom observationer, 
repetition, språk och symbolvärlden. De byggde upp sin argumentation 
genom att gå från den vardagliga interaktionen människor emellan till att 
förklara den övergripande samhällskulturen.30 

Som titeln berättar var grundtesen i Berger och Luckmanns verk att 
vår kunskap om eller förståelse av verkligheten formas genom sociala pro-
cesser; de är varken naturliga eller objektivt självklara. Det huvudsak-
liga syftet med boken var att vidga kunskapssociologins synfält, som vid 
den tiden främst var sysselsatt med att analysera filosofi och abstrakta 
idéer, till att även innefatta kunskap om det vardagliga.31 Berger och 
Luckmanns fokus låg på hur människor uppfattade och gav betydelse åt 
olika fenomen, men de argumenterade inte för att dessa fenomen enbart 
skulle ha varit produkter av språket. De förespråkade alltså inte en uni-
versell konstruktivism enligt vilken alla fenomen och företeelser enbart är 
produkter av språk och symbolvärlden och saknar existensberättigande 
utöver dessa.32 

Tanken om att människors verklighet är socialt konstruerad fick stort 
gensvar vid 1960-talets slut, vilket berodde på flera olika faktorer. Berger 
och Luckmann lanserade sin teori samtidigt som allt större årskullar 
inledde sina universitetsstudier och bland studenterna fanns det ett stort 
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intresse för nya teorier och perspektiv. Detta sammanföll med 1960-talets 
protestvågor, såsom andra vågens feminism, studentradikaliseringen 
och medborgarrättsrörelsen i USA, och det fanns beställning på sam-
hällsteorier som ifrågasatte auktoriteter och kullkastade vedertagna syn-
sätt. Enligt Joel Best fanns det emellertid även mera pragmatiska orsaker 
till att forskare sökte sig till socialkonstruktivismen. Det ökade antalet 
studenter, doktorander och forskare ledde till hårdare konkurrens och 
därmed ett behov av att skilja sig från mängden. I det här sammanhanget 
framstod socialkonstruktivismen som ett gott alternativ.33

Under 1970-talet spreds socialkonstruktivismen och det socialkon-
struktivistiska språkbruket inom sociologin och fick snabbt fotfäste i stu-
dier av vetenskap och annan kunskapsproduktion, liksom i studier av 
sociala problem och avvikelse.34 Socialkonstruktivistiskt inriktade socio-
loger studerade alltså delvis traditionella ämnen ur nya synvinklar. Sam-
tidigt ställdes dock helt nya ämnen i forskningens centrum. Mot slutet 
av 1970-talet och början av 1980-talet blev kön, ras och sexualitet på ett 
helt nytt sätt av explicit intresse och då med fokus på hur förståelse av 
dessa konstruerades i det sociala och historiska sammanhanget. Kimmo 
Saaristo och Kimmo Jokinen förstår socialkonstruktivismen som en del 
av den kulturella vändningen inom sociologin på 1970- och 1980-talen då 
fokus gick mot idéer, symboler och diskurser som skapas i interaktionen 
såväl människor emellan som mellan aktör och struktur. Då fokus flytta-
des mot kultur behövde sociologin även andra metoder än de kvantitativa 
som var förhärskande vid mitten av 1900-talet. Kvalitativa metoder som 
ofta var hämtade från litteraturvetenskapen fick allt större utrymme.35 

Bergers och Luckmanns verk inspirerade till socialkonstruktivistiskt 
tänkande och lanserade ett socialkonstruktivistiskt språkbruk som sakta 
men säkert skulle bli vanligt i samhällsvetenskaplig och humanistisk jar-
gong.36 Däremot skapade de ingen skola där verket som helhet skulle ha 
gett upphov till en våg av fortsatt forskning.37 Elianne Riska berättar till 
exempel att The Social Construction of Reality inte diskuterades allmänt 
i USA under 1970-talet. Socialkonstruktivismen spreds i stället genom 
empiriska studier som anammade detta perspektiv. När Riska sedan åter-
vände till Finland på 1980-talet lyftes Bergers och Luckmanns bok däre-
mot fram som en klassiker.38 
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•  Sociologin och kvinnovetenskapen vid Åbo Akademi

Elianne Riska återvände till Finland 1980 och tillträdde professuren i 
sociologi med statistik vid Åbo Akademi 1985. Skillnaderna mellan soci-
ologin och mellan de akademiska miljöerna i USA och Finland var enligt 
Riska på många sätt tydliga. I USA var sociologin en sedan sedan slutet 
av 1800-talet etablerad vetenskap, som på 1970-talet karakteriserades av 
mångfald och öppenhet inför divergerande vetenskapssyner, teorier och 
metoder. I Finland etablerades den moderna sociologin först efter andra 
världskriget och verkade på mindre institutioner, som ofta hade bara en 
professor. Den förhärskande vetenskapssynen hos professorn kom därför 
också att i hög utsträckning styra sociologiutbildningens och forskning-
ens innehåll.39 

Sociologin vid Åbo Akademi illustrerar mycket väl detta förhållande. 
Sociologin har haft en lång historia vid Åbo Akademi om man betrak-
tar dess början från Edvard Westermarck, som innehade professuren i 
filosofi vid Åbo Akademi 1918–1932. Westermarck, som allmänt är känd 
som den finländska sociologins fader, företrädde den så kallade etno- 
sociologin som studerade avlägsna och förgångna kulturer. Det var en 
av Westermarcks elever, K.Rob.V. Wikman som innehade den första  
professuren vid Åbo Akademi. År 1942 utnämndes Wikman till extra 
ordinarie professor i sociologi. Vid tiden stod sociologin inför ett bryt-
ningsskede då etnosociologin slutligen gav vika för en sociologi där det 
industrialiserade samhällets sociala mekanismer studerades. I det nya 
paradigmet, där influenserna främst kom från USA, framträdde funktio-
nalismen som skolbildande och samhällets beståndsdelar studerades ur ett 
helhetsperspektiv. Detta gjordes allt mera med kvantitativa metoder och 
vetenskapsidealen från naturvetenskaperna blev allt starkare. Wikman, 
som företrädde en etnosociologi som framstod som föråldrad efter andra 
världskriget, accepterade dock den nya inriktningen, som även sociolo- 
gin vid Åbo Akademi gick in för.40 

Nytänkandet märktes inte minst av att följande professor i sociologi 
var Knut Pipping som tillträdde 1959. Pipping var en av företrädarna 
för den moderna sociologin och hade genom avhandlingen Kompaniet 
som samhälle (1947) varit den första sociologen i Finland som skrev en 
avhandling inom det nya paradigmet. Likt de vetenskapsmän som hade 
lagt grunden för den moderna sociologin, såg Pipping sociologin som en 
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Genom Edvard Westermarck (överst 
till höger), K.Rob.V. Wikman (ovan) 
och Knut Pipping (till höger) fick 
sociologin ett starkt fotfäste vid Åbo 
Akademi. Westermarck, som räknas 
som den finska sociologins fader, var 
akademins första rektor och professor 
i filosofi. Wikman, Westermarcks elev, 
innehade en extra ordinarie professur i 
sociologi. Pipping, som innehade den 
första professorsstolen i sociologi, var 
en av den moderna sociologins första 
företrädare i Finland.
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vetenskap som skulle studera det urbaniserade och industrialiserade sam-
hällets relationer, stratifikationer och normsystem. Enligt Kirsti Suolinna 
och Elianne Riska var Pipping öppen för olika teoretiska infallsvinklar, 
vilket troligtvis var till nytta då studenterna radikaliserades vid slutet av 
1960-talet. Denna utveckling märktes särskilt inom sociologin, där de 
marxistiska influenserna gick hårt åt den äldre generationens vetenskaps-
syn och maktposition. Vid Åbo Akademi, som var en av de minsta socio- 
logiska institutionerna i landet, påverkades sociologin inte i lika hög 
grad av den marxistiska kritiken. Samtidigt gick professor Pipping stu-
denterna tillmötes i deras önskemål angående förändringar i exempelvis 
kursutbud.41

Pipping var ämnets professor under en lång tid och efterträddes år 1985 
av Riska. På samma sätt som övergången från Wikman till Pipping mar-
kerade en brytpunkt i sociologin kan man även se övergången från Pip-
ping till Riska som en markör för det samma. På 1980-talet hade socio- 
login expanderat och diversifierats, och de stora paradigmatiska skiftena 
var inte längre lika tydliga. Samtidigt var sociologin vid Åbo Akademi 
fortfarande på 1980- och 1990-talen ett enprofessorsämne och forsk-
ningen i ämnet färgades av professorns forskningsinriktning. Trots att 
Riska upplevde att den vetenskapliga kulturen och framför allt de mate-
riella resurserna skilde sig stort från vad hon hade varit van vid i USA, 
representerade sociologins innehåll och undervisning vid Åbo Akademi, 
så som Knut Pipping hade utformat den, den moderna sociologin.  
Studenterna skulle erbjudas en bred och gedigen utbildning i sociolo-
giska teorier, metoder och delområden.42 

Riskas erfarenheter av konkurrens och evaluering från den akademiska 
världen i USA skulle komma att vara till stor nytta då hon blev professor 
vid Åbo Akademi. Forskningsfinansieringen sökte nya externa kanaler, 
som forskare från alla universitet i Finland skulle konkurrera om. Genom 
framgångsrika forskningsplaner kunde Riska vidareutveckla den forsk-
ning hon hade påbörjat i USA. Forskningsmässigt skulle alltså sociolo-
gin vid Åbo Akademi under speciellt 1990-talet komma att domineras av 
Riskas kompetensområden, det vill säga hälsosociologi, professionssoci-
ologi och kvinnoforskning. Då Riska flyttade tillbaka till Finland 1980 
fanns det endast sparsamt med hälsosociologisk forskning och ringa kun-
skap om den teoretiska utveckling som hade skett i USA på 1970-talet. 
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Riska inbjöds som föreläsare till flera institutioner och fick därmed en 
nyckelroll i spridandet av kunskap om framför allt medikaliseringsteorin. 
Enligt Riska fanns det ett stort intresse i Finland på 1980-talet för den 
amerikanska hälsosociologin. Eero Lahelma, Ossi Rahkonen och Antti 
Karisto lyfter i sin artikel för Elianne Riskas 50-årsfestskrift fram att det i 
hög utsträckning var tack vare Riska som dessa teorier spreds bland fin-
ländska forskare.43

Fokuset på kön och kvinnor stärktes då Institutet för kvinnoforskning 
inledde sin verksamhet 1.1.1986. Grundandet av institutet hade sina rötter 
i den verksamhet som föreståndaren för handskriftsavdelning vid Åbo 
Akademis bibliotek, Göta Tegengren, initierade år 1975. Med Göteborgs 

Göta Tegengren tog 1975 initiativ till att litteratur och tidningsurklipp med 
kvinnohistorisk relevans skulle samlas in. Samlingarna banade vägen för 
Institutet för kvinnoforskning som grundades 1986.

universitetsbiblioteks kvinnohistoriska samlingar som förebild, samlade 
en grupp kvinnor (däribland Knut Pippings fru Ida Pipping) på frivillig 
basis kvinnolitteratur och tidningsurklipp med syftet att skapa ett cen-
trum för kvinnohistorisk forskning.44 Ungefär samtidigt organiserade 
sig kvinnogruppen ”Kvinnoligan”, medan en grupp med anslutning till 
Nordiskt sommaruniversitet började arbeta för kvinnovetenskapens eta-
blering i Finland.45 Samlingen med kvinnolitteratur flyttade 1982 till det 
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så kallade Åhuset vid Aura ås strand där sociologin och socialpolitiken 
var inhysta, och samma år grundades föreningen Turun Tutkijanaiset/
Kvinnliga forskare i Åbo som arbetade för kvinnoforskningen vid uni-
versiteten i Åbo. År 1984 tillsattes en arbetsgrupp för att utreda möjlig-
heterna till instiftande av ett kvinnoforskningsinstitut vid Åbo Akademi 
och då institutet två år senare inledde sin verksamhet var det det första i 
sitt slag i Finland. Under den inledande perioden i institutets historia var 
verksamheten främst uppbyggd kring forskarnas, personalens och stu-
denternas frivilliga arbete och koncentrerad på tre olika områden: kvin-
nohistoria, kvinnor och teknik samt hälso- och professionssociologi ur ett 
kvinnoperspektiv.46 Närheten till sociologin var tydlig och förstärktes av 
den rumsliga aspekten. Elianne Riska verkade som institutets första före-
ståndare, och kvinnovetenskapens hittills enda professor, Harriet Silius, 
var också sociolog. Det samma gällde för flera av dem som arbetade för 
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Under 1980- och 1990-talen verkade ämnena sociologi och socialpolitik samt 
Institutet för kvinnoforskning i Åhuset vid Aura ås strand. Foto Lars Berggren.
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grundandet av institutet och som var aktiva inom dess verksamhet. Här 
kan speciellt Solveig Bergman nämnas. Även senare skulle en stor del av 
forskarna vid kvinnovetenskapen vara sociologer till grundutbildning.

•  Bilder av kvinnors hälsa

Slutet av 1980-talet och början av 1990-talet var en tid då sociologins 
innehåll och dess gränser till den så kallade kulturforskningen frekvent 
diskuterades på tidskriften Sosiologias sidor. Debatterna handlade bland 
annat om hur sociologin hade förändrats från att studera fenomen såsom 
arbetslöshet, till att endast se på vad arbetslöshet symboliserade eller hur 
den tolkades. Kritikerna såg de nya strömningarna som ett tecken på att 
sociologer i allt mindre grad vågade ta sig an verkligt svåra samhälleliga 
frågor, eller att forskare gömde sig bakom teorier utan att själva klargöra 
sin ståndpunkt i olika frågor. Försvararna igen hävdade att de hade blivit 
gravt felrepresenterade och att den negativa uppfattningen oftast byggde 
på feltolkningar av enskilda bidrag.47 

Debatterna var tidstypiska och en fortsättning på de diskussioner som 
hade förts inom den finländska sociologin på 1970- och 1980-talen om 
de kvantitativa och kvalitativa metodernas förtjänster, olikheter och bety-
delse för sociologin.48 De var även ett resultat av det generationsskifte 
som höll på att ske inom sociologin.49 Ett intressant inlägg i debatten var 
Erik Allardts artikel ’Sosiologian kuvauksen ja teorian haasteet Euroo-
pan mullistuksen aikana’ från 1992 som var baserad på hans avskedsföre-
läsning från professuren i sociologi vid Helsingfors universitet. Genom 
att använda ett vanligt grepp för avskedsföreläsningar analyserade Allardt 
sociologins dåvarande läge och framtid. Allardt tog avstamp i kultur-
forskningens inflytande över sociologin och de olika problem som detta 
medförde. Han tog bland annat avstånd från tanken om att fenomen 
skapas först i och med deras semiotiska tillblivelse och menade att kul-
turforskning användes för att analysera sådana fenomen som den inte alls 
var lämpad för.50 Allardt var inte den enda i sin generation som kritiserade 
den kulturella vändningen inom sociologin; även Risto Alapuro hade 
med exempel i Östeuropas fall analyserat faran i att sociologin kunde 
bli ett ämne som undvek de svåra frågorna och som därmed saknade 
samhällsrelevans.51 
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Om sociologin, såsom Allardt och Alapuro befarade, höll på att för-
ändras till en vetenskap som i huvudsak undersökte meningar, bilder och 
konstruktioner, var mycket av den forskning som bedrevs vid Åbo Aka-
demi på 1980- och 1990-talen ett uttryck för den här vändningen. Studen-
ternas avhandlingar pro gradu dominerades av kvalitativa undersökningar 
som var inspirerade av professor Elianne Riskas forskningsinriktningar 
och överassistent Kirsti Suolinnas undervisning. Detta skapade en för-
ståelse för socialkonstruktivistiska angreppssätt och därtill närbesläktade 
teorier bland studenterna.52 De som tog steget vidare mot en forskarkar-
riär gjorde det i huvudsak inom de projekt som Riska bedrev, medan 
forskare med andra intressen sökte sig till andra universitet och ämnen. 
Forskarna inom Riskas projekt, och i synnerhet Images of Women’s Health 
samarbetade dessutom på ett nytt sätt jämfört med vad som hade varit 
kutym inom tidigare sociologiska projekt. I stället för att samlas kring 
ett material som alla forskare utnyttjade i sina delstudier, samlades Ima-
ges-gruppen kring en gemensam teoretisk referensram, det vill säga den 
sociala konstruktionen av kön, hälsa och normalitet, som applicerades på 
olika empiriska fallstudier.53 

Trots att Images of Women’s Health formellt inte startade förrän 1997, 
hade det en lång förhistoria och föregicks av andra liknande projekt. Ett 
av de teman som förenade forskarna i de olika projekten var hur olika 
institutioner och professioner utövade makt över och kontroll av kvin-
nor. Intresset för social kontroll av kvinnor i relation till hälsovårdens 
olika institutioner fanns tidigt vid sociologiska institutionen. Hösten 1989 
ordnade institutionen tillsammans med Socialmedicinska föreningen ett 
seminarium om hälsa och social ojämlikhet där problemet kring läkar-
vetenskapens och den medicinska forskningens könsblindhet dryftades. 
Som ett svar på bristen på forskning om kvinnor och hälsa publicerades 
några år senare antologin Kvinnors hälsa och ohälsa. Social kontroll av kvin-
nor i Institutets för kvinnoforskning publikationsserie. Bidragen i antolo-
gin uppmärksammade kvinnors ohälsa och medikaliseringen av kvinnors 
reproduktiva funktioner. 

I boken lades grunden för den socialkonstruktivistiska ansats som pro-
jektet Images of Women’s Health och Riskas senare forskning om bland 
annat användningen och marknadsföringen av psykofarmaka skulle vila 
på.54 I sin introduktion skrev Elianne Riska att kön inte är en naturlig eller 
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universell kategori utan socialt förankrat och konstruerat. Med utgångs-
punkt i bland andra Suzanne Kesslers och Arthur W. Franks texter lyfte 
Riska vidare fram att kroppen inte endast är ett fysiskt objekt. Kroppen 
bär alltid på symboliska betydelser och upplevs genom ett kulturellt filter.55 

Den socialkonstruktivistiska ansatsen i boken var alltså tydlig samti-
digt som det socialkonstruktivistiska språkbruket inte var lika framträ-
dande som det skulle bli några år senare. Elianne Riska berättar exempel-
vis att bokens undertitel ursprungligen var ”Den sociala konstruktionen 
av hälsa” men att en av granskarna uppmanade redaktörerna att ändra 
den till ”Social kontroll av kvinnor”.56 I boken talades det även om det 
socialt definierade eller det socialt förankrade könet mera än det socialt 
konstruerade, även om innebörden var den samma.57 

Social kontroll var temat även för Margaretha Järvinens doktorsav-
handling Prostitution i Helsingfors – en studie i kvinnokontroll (1990), som 
var den första doktorsavhandlingen i sociologi vid Åbo Akademi som 
anammade ett uttalat socialkonstruktivistiskt perspektiv. I avhandlingen 
analyserade Järvinen Helsingforspolisens prostitutionskontroll från 1940 -
-talet till 1980-talet. Det feministiska och sociala interaktionsperspekti-
vet utgjorde avhandlingens tolkningsram, som Järvinen sammanfattade 
som ett sätt att förstå prostitutionen som en social konstruktion. Prosti-
tutionen, och framför allt prostitutionskontrollen, förstods som ett sätt 
att utöva makt över kvinnlig sexualitet samt som ett sätt definiera avvi-
kelse.58 Samtidigt betonades prostitutionens relativitet, vilket framgår av 
avhandlingens avslutning: ”En utgångspunkt i denna undersökning har 
varit att prostitutionsbegreppet är en social konstruktion, vars innehåll 
varierat i olika miljöer och under olika tidsperioder.”59 Prostitution var 
härmed inget fenomen som bestämdes av biologiskt determinerade fak-
torer och förstods inte som ett socialt sanktionerat system för män att få 
utlopp för sin sexualdrift, såsom den funktionalistiska skolan hade defi-
nierat prostitution. I stället var det ett intrikat system av bland annat 
maktrelationer, könsföreställningar och definitioner av normalitet som 
finns i ett samhälle och som varierar över tid och rum. Järvinens fokus i 
studien låg på den officiella kontrollen av prostitution, vilket alltså berät-
tar om hur samhället definierat prostitution och skapat officiell kunskap 
om den. Järvinens avhandling passar in i vad Søren Barlebo Wenneberg 
definierar som den grundläggande formen av socialkonstruktivism, där 
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socialkonstruktivismen lyfts fram för att ta avstånd från en äldre tradition 
som ser det studerade fenomenet som en biologiskt baserad självklarhet. 
Att just avståndstagandet från det gamla paradigmet och framlyftandet 
av den socialkonstruktivistiska förståelsen var viktigt i Järvinens studie 
framgår av att hon i sin lectio praecursoria fokuserade på detta och gav 
den rubriken ’Prostitution: Från social avvikelse till social konstruktion’. 
Som en av de viktigaste punkterna lyfte Järvinen fram det socialkon-
struktivistiska perspektivets potential att vända upp och ner på den tradi-
tionella prostitutionsforskningen.60

I början av 1990-talet påbörjades mycket av den forskning som skulle 
resultera i de doktorsavhandlingar som skrevs inom Images of Women’s 
Health eftersom de teman som disputerades på var en fortsättning på fors-
karnas avhandlingar pro gradu. I forskningen var ofta frågor om kontroll 
och makt centrala. I doktorsavhandlingen Decentering Care for Mothers 
(2001) studerade Sirpa Wrede hur finska staten hade organiserat mödra-
vården under 1900-talet samt barnmorskornas förändrade yrkesposition. 
I avhandlingen visade Wrede hur mödravårdens tidigaste historia inte 
handlade om att säkra kvinnors sociala rättigheter, utan vården formule-
rades som en skyldighet för kvinnor att underkasta sig läkarens och barn-
morskans hälsokontroller. Mödravården hade en kringgärdande effekt 
eftersom den kopplades till moderskapsunderstödet, och därmed begrän-
sade den kvinnornas möjlighet att välja bort vården.61

Kontrollen av kvinnor var även central i Jutta Ahlbecks avhandling 
Diagnostisering och disciplinering (2006) om kvinnliga mentalpatienter på 
Själö hospital 1889–1944. Ahlbeck anslöts något senare till projektet och 
syftet med hennes avhandling var att utgående från Michel Foucaults 
teorier om produktiv makt studera hur kvinnligt vansinne konstruerades, 
benämndes och kontrollerades. Av de poststrukturalistiska filosoferna var 
det Foucaults texter som fick störst genomslag bland samhällsvetare och 
humanister och speciellt feministiska forskare tog fasta på Foucaults teo-
rier om makten som sammanflätad med kunskap. Makt och kunskap 
sammanföll inom diskurser som satte ramar för vad som var möjligt att 
säga och tänka vid en given tid och i ett givet samhälle.62

Ahlbecks avhandling handlade även om hur gränser mellan det friska 
och det sjuka samt mellan det normala och det onormala konstruera-
des. Samma tematik återkom i Ulrica Lövdahls avhandling The Social 
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Construction of Mental Health in Nordic Psychotropic Drug Advertising 
(2001) där fokus låg på symboler och illustrationer i marknadsföringen 
av psykofarmaka. Lövdahl analyserade reklambilderna eftersom de 
bidrog till konstruktionen av normalitet och mental ohälsa vid en tid då 
användningen av psykoaktiva läkemedel ökade. Även i Elina Oinas dok-
torsavhandling Making Sense of the Teenage Body (2001) stod frågor om 
konstruktionen av normalitet i förgrunden. Med utgångspunkt i Judith 
Butlers performativitetsteori och Erving Goffmans symboliska inter- 
aktionism studerade Oinas hur kön, kroppslighet och normalitet iscen-
sattes i den medicinska diskursen och bland unga kvinnor. Förutom de 
ovannämnda avhandlingarna, skrevs även Vanessa Mays Lone Mother-
hood in Finnish Women’s Life Stories (2001), Jan Wickmans Transgender 
Politics (2001) och Ann Yrjäläs Public Health and Rockefeller Wealth (2005) 
inom ramen för projektet.

Trots att den hälso- och professionsforskning som bedrevs vid sociolo-
giska institutionen var en reflektion av Elianne Riskas intresseområden, 
var de enskilda studierna ett resultat av doktorandernas egna intressen och 
teoretisk inspiration togs från flera olika håll. För det första var den övriga 
personalen av central betydelse för studenternas teoretiska mognad. Elina 
Oinas och Jutta Ahlbeck nämner speciellt Kirsti Suolinna som kom till 
Åbo Akademi 1988 då hon tillträdde tjänsten som överassistent i socio-
logi. Suolinna blev en uppskattad lärare, framför allt i kurserna om teori 
och metod, och uppmanade studenterna till ett kritiskt och analytiskt 
tänkande. För det andra berättar Riskas tidigare studenter att de gavs 
stor frihet att söka egna teoretiska infallsvinklar i sina magisters- och 
doktorsavhandlingar. Samma frihet gav även Harriet Silius som från och 
med 1994 ledde Institutet för kvinnoforskning. Därtill beskrivs miljön, 
framför allt i Åhusets kafferum, som dynamisk, och interaktionen mellan 
studenter, lärare och gästande forskare i sociologi, socialpolitik och kvin-
noforskning var en självklar del av vardagen. Det innebar även att sam-
arbetet mellan studenter och mellan doktorander var stort och att de 
inspirerade varandra till teoretisk öppenhet och nyfikenhet. Flera av de 
studenter som färdigställde sina avhandlingar pro gradu i mitten av 1990-
talet tilldelades det nationella Westermarckpriset för bästa avhandling i 
sociologi och fortsatte sedan som doktorander i sociologi.63 

Även de gästande forskarna satte en prägel på forskningen vid Åbo 
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Akademi. Den brittiska sociologen Elizabeth Ettorre vistades vid Åbo 
Akademi och samarbetade med Elianne Riska kring genuskonstruk-
tionen i användningen och marknadsföringen av psykofarmaka, vilket 
resulterade i boken Gendered Moods (1995). Ettorre höll även kurser i  
hälsosociologi och feministisk teori vid Åbo Akademi.64 

Den amerikanska sociologen Judith Lorber, som verkade som profes-
sor i sociologi vid City University of New York, vistades vid sociologiska 
institutionen under en kortare period 1996. Lorber var en ledande fors-
kare inom professions-, hälso- och kvinnosociologi och var en av Elianne 
Riskas viktigaste samarbetspartner. Lorber blev en pionjär inom den 
feministiska professionsforskningen i och med boken Women Physicians 
(1984) där hon analyserade karriärutvecklingen bland kvinnliga läkare 
i USA. Enligt Riska var boken avgörande för hennes senare inriktning 
på professionsforskning.65 Inflytandet gick dock även i motsatt riktning. 
Under 1990-talet publicerade Lorber bland annat Gender and the Social 
Construction of Illness, och i förordet tackade Lorber Riska för att hon 
hade föreslagit bokens socialkonstruktivistiska teori.66 

Lorbers vistelse vid Åbo Akademi gjorde tydligen även stort intryck på 
doktoranderna i sociologi. Elina Oinas och Sirpa Wrede skriver i förordet 
till Elianne Riskas 60-årsfestskrift att: ”Det första tecknet på att nya tider 
hade inletts på Sociologen var den forskarkurs Judith Lorber höll i Åbo i 
februari 1996.”67 Vad var då det nya som Judith Lorbers kurs förde med 
sig? Enligt Elina Oinas låg det i det sätt på vilket kön förstods som en 
social konstruktion. I stället för att vara tvungen att motivera och argu-
mentera för att man studerade kön och anammade ett socialkonstrukti-
vistiskt perspektiv, var socialkonstruktivismen en självklar utgångspunkt 
som man byggde vidare på.68

Ettorre och Lorber var inte de enda gästande forskarna vid institutio-
nen. Forskare som Barrie Thorne (professor i sociologi och genusveten-
skap vid University of California, Berkeley) och Harry Coplan, professor 
of Social Sciences besökte sociologiska institutionen för kortare vistelser. 
Samtidigt uppmanades doktoranderna att söka sig utomlands och pre-
sentera sin forskning på internationella konferenser i en omfattning som 
var ovanlig för tiden.69 Utbytet med de gästande forskarna och vistelserna 
i de internationella miljöerna var ofta avgörande för studenternas och 
doktorandernas vetenskapliga mognad. Elinas Oinas nämner speciellt sin 
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Medlemmarna i projektet Images of Women’s Health var även aktiva vid Institutet 
för kvinnoforskning. I slutet av 1990-talet arbetade Sirpa Wrede tillsammans 
med bland andra professor Harriet Silius i projektet Kvinnoliv i Svenskfinland. 
Forskarna i projektet samlade in och analyserade finlandssvenska kvinnors 
livsberättelser.

tid som en av de första Erasmus-utbytesstundeterna i Holland i början 
av 1990-talet som avgörande för hennes senare inriktning på feminis-
tisk teori. Trots att hon hade läst texter av till exempel Judith Butler på 
en kurs om postmoderna texter i feministisk teori med Harriet Silius 
och Elizabeth Ettorre, upplevde hon att hennes sociologiska verktyg var 
otillräckliga för att öppna upp betydelsen i dem. Efter en kurs i Utrecht 
med Rosi Braidotti, som senare skulle bli en ledande teoretiker inom 
den feministiska forskningen, öppnade sig det filosofiska språket och den 
poststrukturalistiska bakgrunden till texterna.70

Den feministiska forskningen och den framväxande kvinnovetenska-
pen var inte viktig endast för Oinas utan framträdande i flera av Åbo 
Akademis sociologers forskning vid tiden. Kontakterna mellan kvinno-
vetenskapen och sociologin fortsatte även efter att Elianne Riska slutat 
som föreståndare för Institutet för kvinnoforskning, och kvinnovetenska-
pen fick egna utrymmen i husen Frugård och Blåkulla på Agricolagatan i 
slutet av 1990-talet. Flera av forskarna inom Images of Women’s Health var 
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aktiva då undervisningen i kvinnovetenskap inleddes vid Åbo Akademi 
och hade sin arbetsplats vid kvinnovetenskapen under slutet av dokto-
randperioden, vilket innebar att de var mera involverade i den dagliga 
verksamheten där än de var vid sociologin. Detta påverkade även avhand-
lingarnas teoretiska inramningar. Såväl Elina Oinas som Jutta Ahlbeck 
nämner att Katriina (Kattis) Honkanen var en stor inspirationskälla för 
deras egna inriktningar. Honkanen påbörjade en avhandling i historia, 
men valde att disputera i kvinnovetenskap i Utrecht år 2004 eftersom det 
då inte ännu var möjligt att avlägga doktorsexamen i kvinnovetenskap 
vid Åbo Akademi.

Inflytandet från den kvinnovetenskapliga forskningen märktes inte 
endast på doktorandnivå. Ser man på de avhandlingar pro gradu som 
skrevs i sociologi på 1990-talet återfinns liknande teman i olika skepna-
der.71 Alla var inte nöjda med den här utvecklingen. Docenterna Susan 
Sundback och Kirsti Suolinna skrev 1998 ett debattinlägg i Meddelanden 
från Åbo Akademi om kvinnovetenskapens inflytande över sociologin vid 
Åbo Akademi. I inlägget uppmärksammade Sundback och Suolinna det 
faktum att en stor del av avhandlingarna pro gradu med kvinnoveten-
skaplig tematik handleddes inom ämnet sociologi, eftersom det vid den 
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En del av medlemmarna i den så kallade Images-gruppen (efter projektet Images 
of Women’s Health) är samlade i Åhusets kafferum sommaren 1999. Från vänster: 
Jutta Ahlbeck, Elianne Riska, Jan Wickman och Elina Oinas. Sittande: Sirpa Wrede.
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tiden inte var möjligt att avlägga magisterexamen i kvinnovetenskap vid 
Åbo Akademi. Suolinna och Sundback hävdade att kvinnoforskningen 
på det här sättet trängde undan andra inriktningar inom sociologin och 
att rekryteringen av studenter med andra intresseområden löpte risk att 
bli lidande. Situationen hade därtill lett till allianser och samarbetssvårig-
heter bland personalen vid sociologin. I inlägget efterlyste Sundback och 

I slutet av 1990-talet fick Institutet för kvinnoforskning egna utrymmen i husen 
Frugård och Blåkulla på Agricolagatan. Förutom arbetsrum hade Frugård ett 
eget bibliotek och seminarierum. Foto överst Lars Berggren.
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Suolinna större bredd i den sociologiska forskning som bedrevs vid Åbo 
Akademi och att den pågående utvecklingen, där kvinnoforskningen fick 
allt större utrymme, skulle stävjas.72 I flera nummer av Meddelanden från 
Åbo Akademi fortsatte diskussionen mellan Sundback och Suolinna å ena 
sidan samt sociologins övriga personal och forskare å den andra. Den 
senare gruppen försvarade den sociologiska institutionen och hävdade att 
det fanns en bredd både i studier och i forskning. Anne Kovalainen, som 
vikarierade för Elianne Riska, hävdade att debatten handlade om olika 
syner på sociologins innehåll och inriktning, medan Sundback och Suo-
linna, som i sin forskning representerade olika inriktningar inom sociolo-
gin, vidhöll att det var utvecklingen vid den konkreta institutionen som 
oroade dem.73 

Även personer som inte just då var verksamma vid sociologiska insti-
tutionen deltog i debatten. Författaren och samhällsdebattören Thomas 
Rosenberg förundrade sig i en insändare Åbo Underrättelser över utveck-
lingen på institutionen och stämde in i Sundbacks och Suolinnas kritik. 
Rosenberg, som själv var sociolog, lyfte fram en utveckling som han såg 
som negativ men som i efterhand kanske sammanfattar den debatt som 
allmänheten fick ta del av: en utveckling där spets prioriterades framför 
bredd i forskningen. Den sociologiska institutionen visade tidigt prov på 
extern finansiering och spetskompetens, något som skulle bli allt vanli-
gare inom det akademiska livet.74

Diskussionen om sociologins innehåll och gränser till kvinnovetenska-
pen engagerade inte hela personalen. Östen Wahlbeck som verkade som 
tf. professor i sociologi efter Kovalainen lyfter fram att andra hälften av 
1990-talet och början av 2000-talet var på andra sätt turbulenta tider för 
ämnet. På kort tid hade studenternas antal ökat kraftigt och då social-
politiken flyttades till samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten i Vasa 
1998 var det fler studenter som valde att stanna kvar i Åbo och avlägga sin 
examen i sociologi. För att möta det växande intresset för sociologin pla-
nerade ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten ett till lektorat i ämnet, 
men år 2000 röstades förslaget ner i Åbo Akademis styrelse till förmån för 
ett lektorat i socialpolitik. Samtidigt fördes diskussioner kring om även 
sociologin skulle flyttas till Vasa. De byråkratiska turerna samt undervis-
ningen lämnade lite utrymme för teoretiska spörsmål eller funderingar 
kring sociologins gränser.75   
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Wahlbeck menar också att i och med det uteblivna lektoratet gick socio- 
login vid Åbo Akademi miste om chansen att utveckla ämnet och att 
knyta de nydisputerade forskarna till ämnet. De sju forskare som arbetade 
inom Images of Women’s Health sökte sig senare till andra universitet, 
ämnen eller yrken. År 2004 tillträdde Elianne Riska professuren i socio-
logi vid Svenska social- och kommunalhögskolan och därefter hade den 
socialkonstruktivistiskt influerade kvinno-, hälso- och professionssocio-
login ingen återväxt vid Åbo Akademi. Riskas efterträdare blev Susan 
Sundback, vars främsta forskningsinsats låg inom det religionssociolo-
giska fältet. Riskas akademiprofessur skulle dock på längre sikt komma 
sociologin till gagn. I stället för att utnyttja pengarna som medföljde pro-
fessuren till att grunda ett skilt forskningsinstitut valde Riska att koncen-
trera resurserna till sociologin. Förutom de färdigställda doktorsavhand-
lingarna kunde även en andra professur inrättas på 2000-talet.76

På frågan om Images of Women’s Health hade vetenskapligt genomslag 
svarar Elina Oinas tveksamt. Forskarna skrev i huvudsak på svenska och 
engelska och uppmanades att publicera internationellt, vilket innebar att 
deras främsta fält inte var den finländska sociologin. Internationellt var 
det dock mycket svårare att slå igenom och man riskerade att drunkna 
i mängden.77 Flera av forskarna har dock placerat sig väl på den aka-
demiska arbetsmarknaden: år 2015 efterträdde Oinas Elianne Riska som 
professor i sociologi vid Svenska social- och kommunalhögskolan, medan 
Sirpa Wrede verkar som universitetslektor i sociologi vid Helsingfors uni-
versitet. Vanessa May verkar som lektor vid University of Manchester. 

Kritiken mot socialkonstruktiv ismen

Ett projekt med undertiteln The Social Construction of Gendered Health 
låg i tiden, i alla fall om man får tro Ian Hacking som år 1999 publicerade 
den uppmärksammade boken The Social Construction of What? Hack-
ings bok var en reaktion på det stora gensvar som socialkonstruktivismen 
hade väckt under 1980- och 1990-talen. Hacking tog delvis avstamp i den 
våg av studier som hade utkommit på 1980- och 1990-talet med begrep-
pet social konstruktion i titeln. Allt från känslor, dövhet och sjukdom 
till författarskap, seriemord och kvinnliga flyktingar förstods som socialt 
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konstruerade. Vad begreppet socialkonstruktivism exakt hänvisade till 
och hur forskarna argumenterade för att någonting var en social kon-
struktion varierade dock stort mellan de olika verken. Detta visade i sin 
tur att innebörden av begreppet social konstruktion varken var enhetligt 
fastställd eller att de som anammade ett socialkonstruktivistiskt perspek-
tiv utgick från samma teoretiska grund. Hackings ambition med boken 
var att nysta upp de varierande sätt på vilka forskare inom olika discipli-
ner använde begreppet och att kritiskt analysera dessa.78 

Boken var också en reaktion på en debatt om socialkonstruktivism, 
postmodernism och realism som pågick i USA under 1990-talet och som 
gick under namnet vetenskapskrigen (the science wars).79 Denna veten-
skapsfilosofiska debatt om den vetenskapliga kunskapens validitet nådde 
sin kulmen i och med fysikern Alan Sokals bluffartikel om en social-
konstruktivistisk syn på naturvetenskaperna. I början av 1990-talet skrev 
Sokal artikeln ’Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative 
Hermeneutics of Quantum Gravity’, som parodierade en socialkonstruk-
tivistisk förståelse av kvantgravitation, och skickade den till den kulturve-
tenskapliga tidskriften Social Text. Tidskriften tog artikeln för ett seriöst 
inlägg i debatten och publicerade den år 1996. Det faktum att en veten-
skaplig tidskrift inom fältet kulturstudier trodde att artikeln var genuin 
såg Sokal som ett bevis på postmodernismens och socialkonstruktivis-
mens grundlöshet och dess utövares tomma retorik.80 

Ullica Segerstråle, som vikarierade för Elianne Riska som professor i 
sociologi läsåret 1986–1987, har i sin forskning studerat debatterna mellan 
de så kallade vetenskapsförsvararna och de socialkonstruktivistiskt inrik-
tade vetenskapssociologerna. Enligt Segerstråle engagerade vetenskaps-
krigen under 1990-talet i huvudsak dem som företrädde de mest extrema 
ståndpunkterna i de båda lägren.81 Trots det fick alla som antogs falla 
under en postmodernistisk eller socialkonstruktivistisk inriktning känna 
av utfallet av den så kallade Sokalaffären. Varför väckte då socialkonstruk-
tivismen en sådan kritik? Det förekom redan tidigt kritik mot socialkon-
struktivismen, liksom förvirring kring vad begreppet social konstruktion 
hänvisade till. Det var i synnerhet socialkonstruktivismens förhållande 
till ”verkligheten” som skapade missförstånd och frågor huruvida diskus-
sionen rörde sig på ett ontolgiskt eller epistemologiskt plan. Hävdade 
forskarna att det undersökta fenomenet i sig var en social konstruktion 
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eller endast vår förståelse av det? Trots att de flesta socialkonstruktivister 
anslöt sig till den senare ståndpunkten, fokuserade kritiken på den förra. 
Enligt Joel Best berodde det här missförståndet delvis på socialkonstruk-
tivisternas egna otydliga ståndpunkter och på val av forskningsobjekt. 
För att argumentera för att det som vi ser som objektiva och av natu-
ren bestämda sanningar i stället ska förstås som sociala konstruktioner, 
framlyftes ofta historiska fenomen, som tidigare hade setts som absoluta 
sanningar men som nu inte längre förekom.82 Som exempel kan nämnas 
psykiatriska diagnoser, såsom hysteri, som endast fanns under en specifik 
tid i historien och som var konstruerade utgående från samtida uppfatt-
ningar om kön, sexualitet och klass.83

Den kanske största tvistefrågan i relation till socialkonstruktivismen 
har dock varit kunskapsrelativism.84 Socialkonstruktivismen framförde 
ett nytt sätt att tänka kring begrepp som vetenskap och kunskap, samt 
kring forskarens roll i kunskapsproduktionen. Det som under en viss tid 
anses vara vetenskapligt grundade fakta är i stället ett resultat av histo-
riska processer, sociala normer och mänskliga relationer. Kunskap, vare 
sig det handlar om den sociala eller den materiella världen, är inte solid 
eller objektiv, utan relativ och diskursivt formad. Påståendet om att 
kunskap, och i synnerhet vetenskaplig sådan, är relativ ansågs både vara 
befängt och skadligt gentemot vetenskaperna och professionerna efter-
som det relativiserade forskarnas position till den grad att vetenskap lik-
ställdes med mytologi och religion.85 Detta kunde enligt kritikerna i sin 
tur ha allvarliga konsekvenser. En relativisering av till exempel medicinsk 
kunskap eller sjukdom skulle kunna undergräva sjukvården och läkar-
nas position.86 Socialkonstruktivismen skulle även kunna användas för 
att relativisera politiska och moraliska frågor och uppmuntra till histo-
rierevisionism. Enligt Kenneth Gergen har dock frågan om relativism 
fått alltför stort utrymme i kritiken av socialkonstruktivismen. Det är få 
representanter för socialkonstruktivismen som skulle beteckna sig som 
relativister, och kritiken om relativism kommer oftast från dem som 
inte har stor insyn i socialkonstruktivistisk teori.87 Den kritiska förhåll-
ningen till socialkonstruktivismen blir dock tydlig då jag går över till 
historievetenskapen.
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Arbetande kvinnor och  
medborgerliga män i historien

Den [doktorsavhandlingen] är dessutom postmodernistisk i den dåliga 

meningen, att den i konstruktivismens namn förnekar inte bara att 

objektivitet är möjlig utan även avfärdar föreställningen om intersub-

jektivitet. Vad som återstår är ren solipsism eller möjligen en kabbala.88

I sin förgranskning av historikern Marianne Liljeströms doktorsavhand-
ling Emanciperade till underordning. Det sovjetiska könssystemets uppkomst 
och diskursiva reproduktion (1995) var Kristian Gerner inte nådig om vad 
han uppfattade som avhandlingens kunskapsteoretiska hemvist. Gerner, 
som då var professor i östeuropeisk historia och kultur vid Uppsala uni-
versitet, ansåg att avhandlingen hade många förtjänster, men kritiserade 
i raljerande ordalag dess teoretiska ansatser. Dessa var de ”orimliga kun-
skapsteoretiska deklarationer som går ut på, att det över huvud taget inte 
finns någon fysisk verklighet” och ”de konspirationsteoretiska teserna i 
det feministiska teoribygget”. Vidare ansåg Gerner att det konstruktivis-
tiska grundantagandet medförde att avhandlingen var tesdriven i stället 
för frågande.89 Liljeström bemötte utlåtandet med att försvara framställ-
ningen av de teoretiska premisserna. Enligt Liljeström var det nödvändigt 
för historiker, vare sig man utgick från feministisk teori eller inte, att 
grundligt redogöra för den teoretiska positioneringen och för de begrepp 
som användes. Liljeström såg framställningen av historia som alltid 
sprungen ur samtiden: det är samtidens diskursiva gränser, begrepp och 
metaforer som bestämmer hur historien rekonstrueras av vetenskapsidka-
ren. Det betydde dock inte, enligt Liljeström, att hon skulle förneka verk-
lighetens existens. Att Gerner hade ett sådant intryck av hennes avhand-
ling berodde enligt Liljeström på ett missförstånd av diskursbegreppet.90

Marianne Liljeströms avhandling i allmän historia och mottagandet av 
den visar på divergerande åsikter om teorins betydelse i ett vetenskapligt 
arbete, synen på historisk kunskap och den epistemologiska grund ämnet 
historia vilar på. De visar också på disciplinär förändring: Med Liljeströms 
forskning och undervisning blev kvinnohistoria en av historieämnets 
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tyngdpunkter, samtidigt som den nya disciplinen kvinnovetenskap växte 
fram. I den här delen av kapitlet analyserar jag närmare den kvinno- och 
manshistoriska forskningen som växte fram vid historieämnet på 1980-, 
1990- och 2000-talen. I den annars så empiriskt dominerade disciplinen 
var kvinno- och genushistorien en av de inriktningar som förde in histo-
rikerna på det konstruktivistiska perspektivet och aktualiserade språkets 
och diskursernas betydelse.91 Som det här avsnittet kommer att visa är 
det i kvinnohistorien, och därmed i mötet mellan historie- och kvinnove-
tenskapen, som en diskussion om socialkonstruktivismens innebörd och 
ställning har förekommit. 

I Gerners utlåtande representerade begreppen post- 
modernism och konstruktivism förnekandet av all 
objektiv kunskap. Då sociologer talar om en social-
konstruktivistisk kunskapssyn är det för humanister 
begreppet postmodernism som har fått beteckna det 
samma. Men medan socialkonstruktivismen inom 

Marianne Liljeström 
verkade som assistent 
i allmän historia 1985–
1996. Hon utnämndes 
sedermera till professor i 
genusforskning vid Åbo 
universitet och har haft 
stort inflytande på hur 
ämnet har utvecklats i 
Finland.

I Marianne Liljeströms doktors-
avhandling Emanciperade till under-
ordning, som hon disputerade på 
1996, analyseras hur det sovjetiska 
könssystemet diskursivt konstru- 
erades.
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kunskapssociologin ses som en viss inriktning med bestämda företrä-
dare framstår postmodernismen i historievetenskapen närmast som ett 
skällsord och en företrädare för fullkomlig relativism och förnekandet av 
vetenskaplig kunskap.92 Begrepp som den språkliga vändningen eller den 
kulturella vändningen kan betraktas som mindre värdeladdade och kan 
användas för att beteckna den utveckling som går mot att lyfta fram språ-
kets betydelse för vår uppfattning av världen. Enligt historikerna Marjo 
Kaartinen och Anu Korhonen faller alla dessa begrepp, det vill säga den 
språkliga vändningen, diskursanalys, postmodernismen och den kultu-
rella vändningen inom samlingstermen konstruktivism.93 

•  Historia och konstruktivism

Som akademiskt ämne kan historia vara svårt att ringa in. Traditionellt 
har det varit ett empiriskt ämne som vilar på källkritiken, det vill säga en 
kritisk analys av huruvida de källor historikern använder för att återskapa 
det förflutna är autentiska och verkligen ger en rättmätig bild. Förhål-
landet till teori och metod har varit mera ambivalent och tvetydigt och 
det är sällan inom historievetenskapen som stora teoretiska landvinningar 
gjorts.94 Trots att historiker tagit stor inspiration av speciellt sociologiska 
och statsvetenskapliga metoder har empirin stått i förgrunden, och teori 
har mest ansetts vara någonting som ger ramar åt empirin. Då empirin 
står i fokus kan flera olika tolkningar av samma fenomen existera sida vid 
sida utan att stå i strid med historievetenskapens metodologiska krav.95 På 
detta sätt blir historievetenskapen kanske den mest mångparadigmatiska 
av de humanistiska vetenskapsgrenarna.

Det konstruktivistiska angreppssättet inom historievetenskapen kan 
spåras tillbaka till 1960-talet och den rörelse som går under namnet ”histo-
ria underifrån” (history from below). Den akademiska historieskrivningen 
hade primärt dokumenterat de ledande skiktens historia med fokus på 
de storpolitiska händelserna. Nya strömningar inom socialhistorien lyfte 
fram den ”vanliga” människan och aspekter av historien som historikerna 
tidigare hade förbigått. I synnerhet arbetarhistoria och kvinnohistoria 
samt senare även postkolonial historia synliggjorde tidigare marginalise-
rade grupper och aktualiserade samtidigt teorins betydelse inom historie-
vetenskapen. Enligt Peter Burke påverkade ”historia underifrån” historie-
vetenskapens syn på den historiska verkligheten. Genom att olika grupper 
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fick komma till tals blev det synligt att det fanns olika versioner av den 
så kallade verkligheten. Den började således i allt högre grad betraktas 
som konstruerad utgående från den sociala, kulturella och historiska posi-
tionen.96 I den nya socialhistoriska forskningen som växte fram på 1960- 
och 1970-talen låg fokus ofta på materiella villkor och samhällsstruktur, 
och en historiematerialistisk teoribildning ifrågasatte positivismen samt 
den politiska historiens och den enskilda individens dominans. Trots att 
inriktningen lade grunden för ett senare konstruktivistiskt tänkande, häv-
dade den historiematerialistiska historieskrivningen ingalunda att det inte 
skulle existera en verklighet, och inte heller att historikern skulle vara oför-
mögen till att objektivt ta fram fakta ur historien.97 

Även 1980-talets nationalismforskning förde historieforskningen in på 
en konstruktivistisk tolkningslinje. År 1983 utkom både Benedict Ander-
sons Imagined Communities om hur nationella gemenskaper konstruera-
des och antologin The Invention of Tradition (med Eric Hobsbawm och 
Terence Ranger som redaktörer) som behandlade hur nationella traditio-
ner uppfinns och cementeras. De båda böckerna fick enormt genomslag. 
Båda lade fokus på att den nationella samhörigheten och nationella sym-
boler som oftast tas för givna är kulturella konstruktioner och ”påhitt”. 
Detta sätt att tolka nationernas uppkomst var en del av den så kallade 
nya kulturhistorien (new cultural history). Inom denna inriktning, som 
befästes på 1990-talet, lyftes föreställningar och meningsskapande pro-
cesser fram.98 Detta innebar exempelvis att intresset försköts från en viss 
grupps materiella förhållanden till att analysera betydelser och förståelser 
associerade till gruppen i fråga. Studier med formuleringar såsom ”synen 
på” eller ”bilden av” blev allt vanligare inom historievetenskapen, och 
samtidigt aktualiserades språkets och diskursens betydelse för idéer, före-
ställningar och mentaliteter. Inriktningen utsattes dock för kritik. Dels 
beskylldes forskarna för lättja, eftersom det var relativt lätt att söka fram 
normativt material som berättade om hur de ledande skikten betraktade 
övriga samhällsgrupper, dels ansågs studierna vara mindre viktiga än de 
som undersökte de ”verkliga” materiella förhållandena. Mot detta kunde 
man hävda att de diskursiva ramar som människor har levt med inte är 
mindre verkliga än de materiella förhållandena och att dessa finns i kon-
stant växelverkan med varandra.99

Enligt lundahistorikern Kim Solomon ska inte konstruktivismen och 
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den språkliga vändningen betraktas som plötsliga brott i historieveten-
skapen. Utvecklingen har snarare karaktären av en kontinuerlig posi-
tionsförflyttning. Som exempel lyfter Solomon fram historikern Lauritz 
Weibulls texter. Weibull som är känd som källkritikens fader i Sverige, 
var enligt Solomon medveten om att historieskrivandet är en process där 
historikern konstruerar historiebeskrivningen utgående från den egna 
subjektiva positionen. Skillnaden till dagens konstruktivister var dock att 
Weibull såg det som historikerns uppgift att med hjälp av källkritiken 
plocka fram objektiva fakta.100 Liksom i sociologin fick det konstruktivis-
tiska språkbruket genomslag inom finländsk historieskrivning på 1990-
talet och konstruktionsbegreppet användes utan någon förankring i kon-
struktivistisk teori, i synnerhet i avhandlingar pro gradu.101

Den kritik som positivismen mötte under 1900-talet innebär att his-
torievetenskapen i dag är i ett läge där få skulle neka konstruktivismens 
betydelse.102 Såsom Ann-Catrin Östman minns mottagandet av den post-
strukturalistiskt inspirerade kvinnohistorien handlade övriga historikers 
reaktioner inte om att de skulle ha förnekat inriktningens förtjänster utan 
de ansåg snarare om att den slog in öppna dörrar, det vill säga att en kon-
struktivistisk förståelse var något som historiker alltid hade omfattat utan 
att benämna det i teoretiska termer.103

•  Historia och kvinnohistoria vid Åbo Akademi

Ämnet historia (uppdelat i nordisk och allmän historia) vid Åbo Aka-
demi är troligtvis mest känt för att Finlands första kvinnliga professor 
Alma Söderhjelm verkade vid institutionen. Fram till 1950-talet hade alla 
professorer i historia vid Åbo Akademi avlagt sin magisterexamen vid 
Kejserliga Alexanders Universitetet och tillhörde en generation som hade 
influerats av den akademiska svenska nationalismen. De hade varit med 
och grundat Svenska studenters historiska förening och varit aktiva inom 
jägarrörelsen eller skyddskåren. Trots den likartade bakgrunden är det 
enligt Max Engman svårt att urskilja någon forskningsprofil för de his-
toriska ämnena vid Åbo Akademi före 1960-talet. Inte heller doktorsav-
handlingarna hade tydliga gemensamma tyngdpunkter, vilket berodde 
på att forskningen nästan uteslutande var ett individuellt förehavande 
och mera omfattande samarbete saknades helt. Till de enskilda professo-
rernas intresseområden hörde ämnen som tidigmodern politisk historia, 
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stadshistoria, lokalhistoria, personhistoria och fransk kulturhistoria. Ett 
gemensamt drag var dock att mycket av den forskning som bedrevs vid 
Åbo Akademi behandlade olika aspekter av Åbos historia.104 

Under 1970- och 1980-talen började tydligare profileringar utkristal-
liseras i och med att forskningen blev allt mera projektbaserad. En av 
tyngdpunkterna låg på Finland under den svenska stormaktsperioden 
med fokus på militär- och krigshistoria. Under 1980- och 1990-talen var 
forskning i kejsardömens upplösning och nya staters uppkomst efter 

första världskriget något som engagerade forskare och studenter i såväl 
nordisk som allmän historia. Ett framträdande forskningsämne under 
1980- och 1990-talen blev också Rysslands och Sovjetunionens historia. 
Både professorn i allmän historia, Max Engman, och i nordisk historia, 
Sune Jungar, forskade i Finlands position som del av det ryska riket.105  

Senare blev också kvinno- och manshistoria en av ämnets tyngdpunk-
ter. Kvinnohistorien växte fram samtidigt som andra socialhistoriska 
inriktningar vars syfte var att synliggöra undanskymda grupper i his-
torien. Samtidigt var det vaknade intresset för kvinnohistoria självklart 

Ämnet historia vid Åbo Akademi är historiskt i och med att den första kvinnliga 
professorn i Finland verkade vid ämnet. Alma Söderhjelm utnämndes till extra 
ordinarie professor i allmän historia 1927 och verkade vid ämnet fram till 1937.
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en produkt av feminismens politiska mobilisering och den feministiska 
forskningens genomslag inom andra vetenskapsgrenar. I Finland utkom 
några kvinnohistoriska studier i slutet av 1970-talet men det var 1980-
talet som markerade det stora genombrottet för deldisciplinen. I en arti-
kel om den den finländska kvinnohistoriens historiografi lyfter Pirjo 
Markkola och Ann-Catrin Östman fram året 1984 som en brytpunkt.106 
Då utkom, förutom en bok och två antologier i kvinnohistoria, även ett 
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Max Engman verkade som professor i allmän historia 1985–2011. I sin forskning 
hade Engman socialhistorisk inriktning och deltog 1984 i ett kvinnohistoriskt 
temanummer för Historisk tidskrift för Finland.

Sune Jungar var professor i 
nordisk historia från 1976 
till 1999. Under Jungars 
tid blev Rysslands och 
Sovjetunionens historia och 
rysk-finländska relationer en 
av tyngdpunkterna i ämnet.
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temanummer i Historisk tidskrift för Finland. I temanumret bidrog Max 
Engman med en introduktion till det kvinnohistoriska fältet. Engman 
beskrev kvinnohistorien som en av historieforskningens mest obestridliga 
nyvinningar i likhet med andra socialhistoriska inriktningar såsom arbe-
tarhistoria och det han kallade den svarta mannens historia i Amerika. 
Engman såg dock att den kvinnohistoriska inriktningen besatt några 
särskiljande drag som historievetenskapen i stort haft nytta av. Ett av 
dessa var att lyfta fram den privata sfären, vardagen och familjen, ett 
annat var att beakta personliga och subjektiva erfarenheter. Engman lyfte 
dock även fram problemen med kvinnohistorien. Ett problem var den 
inriktning som kallas her-story, den som alltså flyttade fokus från män till 
kvinnor i historien. Denna form av kvinnohistorieskrivning löpte risken 
att endast vara additiv, det vill säga att kvinnor adderades till historien 
utan att historikern förhöll sig kritiskt till historievetenskapen i stort.107 
Eventuellt var Engman i sin text inspirerad av den diskussion som hade 
förts vid Historiestuderandenas förbunds seminarium 1983 angående 
kvinnohistoriens inriktning, där bland andra historikern Irma Sulkunen 
framförde samma kritik.108

Vid Åbo Akademi kunde man på 1980-talet se representanter för 

Solveig Widén var föreståndare för akademibibliotekets handskriftsavdelning 
och medlem i Institutets för kvinnoforskning första ledningsgrupp. År 1988 
disputerade Widén på avhandlingen Änkeomsorg i ståndssamhället, i vilken hon 
studerade hur prästänkor i Åbo stift försörjdes under 1700-talet. Året därpå 
utnämndes hon till docent i kvinnohistoria. 
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olika inriktningar inom kvinnohistorien. Solveig Widén disputerade 
1988 i nordisk historia på avhandlingen Änkeomsorg i ståndssamhället 
där hon studerade prästänkors försörjning i Åbo stift på 1700-talet. 
Avhandlingen var en gedigen socialhistorisk studie och banbrytande på 
det kvinnohistoriska fältet i Finland i och med att den behandlade en 
tidsperiod som vid tiden var outforskad.109 Den var dessutom den första 
kvinnohistoriska doktorsavhandlingen vid Åbo Akademi. Avhandlingen, 
som var en empirisk analys av änkornas försörjningsmöjligheter, återknöt 
tydligt till kvinnohistoriens socialhistoriska rötter. Widén, som var före-
ståndare för akademibibliotekets handskriftsavdelning, var aktiv inom 
Institutet för kvinnoforskning och ingick i institutets första lednings-
grupp. Kort efter disputationen, år 1989, utnämndes hon till docent i 
kvinnohistoria, vilket vittnar om att kvinnohistorien hade fått en fast 
plats vid historiska institutionen.110 

Kvinnohistoriens ställning vid Åbo Akademi stärktes ytterligare genom 
Marianne Liljeström, assistent i allmän historia 1985–1996 och sedermera 
professor i genusforskning vid Åbo universitet. Liljeström hade studerat 
historia och statskunskap vid Åbo Akademi innan hon år 1974 flyttade till 
Moskva. I Moskva avlade hon doktorsexamen vid samhällsvetenskaper-
nas Akademi år 1979. Vistelsen var avgörande för Liljeströms senare femi-
nistiska och kvinnohistoriska inriktning. Detta berodde dels på hennes 
vaknade intresse för de feministiska klassikerna, dels på hennes upple-
velser av bristande jämställdhet i det sovjetiska samhället. Tillbaka i Fin-
land engagerade sig Liljeström både i den feministiska rörelsen och i den 
framväxande kvinnoforskningen. Hon deltog i seminariet om kvinno- 
historiens inriktning organiserat av Historiestuderandenas förbund 1983 
och var aktivt involverad i grundandet av Institutet för kvinnoforskning 
1986. Utöver doktorsgraden från Moskva, avlade hon flera examina även 
i Finland. År 1987 framlade hon sin licentiatavhandling om bilden av 
kvinnor i den officiella sovjetideologin och dess historieskrivning. Enligt 
Liljeström hade kvinnohistorien vid tiden ingen självklar plats i histo-
riedisciplinen i stort, utan hon beskriver situationen som en kamp om 
utrymme. Max Engmans stöd och intresse till trots, upplevde Liljeström 
att kvinnohistorien, särskilt under 1980-talet och även under första hälf-
ten av 1990-talet, möttes av ett förlöjligande och en sexualiserad jargong 
inom historikerkåren.111
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Kontrasten mellan angreppssätten i Solveig Widéns och Marianne  
Liljeströms avhandlingar är uppenbar. Medan Widéns var genomgående 
empirisk och undersökte de konkreta sätt varpå prästänkor försörjdes, 
hade Liljeström ett tydligt teoretiskt angreppssätt. Liljeström markerade 
dessutom att avhandlingen inte berättade om den sovjetiska levda verk-
ligheten, utan att det var det ideologiska tänkandet hos Marx, Engels och 
Lenin som stod i centrum.112 Här kan vi alltså se förskjutningen mot att 
historiker i allt högre grad studerade ideologiska formationer i stället för 
materiella förhållanden. 

Det fanns även andra konstruktivistiskt färgade inriktningar represen-
terade vid ämnet historia vid Åbo Akademi under 1990-talet och 2000-
talet. Som jag nämnde tidigare var den nationalismforskning som stude-
rade nationella symbolers, traditioners och gemenskapers tillblivelse och 
manifestationer en av de inriktningar som förde historiker in på kon-
struktivistiska analyser. Max Engman skrev exempelvis om hur begrep-
pet ”folk” uppkom och uppfattades i nationalismens kölvatten, medan 
hans doktorander Tom Gullberg och Johanna Wassholm disputerade på 
avhandlingar om konstruktioner av nationella identiteter.113

•  Socialkonstruktivismen, poststrukturalismen och kvinnohistorien

Ungefär samtidigt som Liljeströms och Widéns avhandlingar färdig-
ställdes fick kvinnohistorien en tydligare teoretisk skärpa på konstrukti-
vistisk grund. En åtskillnad mellan det biologiska och det sociala könet 
blev den vedertagna tankemodellen från och med början av 1980-talet 
där termen sex åsyftade den första kategorin och gender den andra. Bland 
svenska kvinnohistoriker översattes gender till genus, men genusbegrep-
pet skulle komma att innefatta något mera än enbart ett särskiljande 
mellan det biologiska och det sociala. Såsom begreppet utvecklades av 
den svenska kvinnohistorikern och senare hedersdoktorn vid Åbo Aka-
demi, Yvonne Hirdman, förstods genus som ett begrepp om kunskapen 
om vad som är manligt och kvinnligt, en kunskap där föreställningar om 
både det biologiska och det sociala alltid är inbegripna.114

Vid slutet av 1980-talet utkom även Joan Scotts artikel ’Gender: A 
Useful Category of Historical Analysis’ (1986), som var den text som 
teoretiskt sett haft störst inflytande över den kvinnohistoriska forsk-
ningen och som förde in den på en poststrukturalistisk inriktning. Scott 
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definierade kön som en skillnadsskapande process som genererar kun-
skap om det kvinnliga och det manliga. Vidare såg Scott kön som det 
viktigaste sättet att upprätthålla maktrelationer. Med avstamp i diskurs-
analys och dekonstruktion förde Scott in genushistorien på den symbol-
iska konstruktionen av kön varmed fokus flyttades från vad kvinnor hade 
gjort i historien till hur kvinnlighet och manlighet hade skapats. Dess-
utom framförde Scott en stark historisering av begrepp.115 

Scotts teori fick stort genomslag bland nordiska kvinnohistoriker, och 
enligt den norska historikern Gro Hagemann var det tack vare Scott som 
en konstruktivistisk förståelse av kön på allvar slog igenom bland nord-
iska kvinnohistoriker.116 Enligt Ann-Catrin Östman gick man i Norden 
dock in för en lätt version av Scotts teoribygge och applicerade det på 
forskningsinriktningar som redan existerade.117 För kvinnohistorikerna 
vid Åbo Akademi var just de nordiska nätverken oumbärliga för både 
den egna inriktningen och kvinnohistoriens utveckling i Finland i stort, 
vilket både Marianne Liljeström och Ann-Catrin Östman vittnar om. I 
dessa nätverk hade forskarna vid Åbo Akademi en fördel i jämförelse med 
de finskspråkiga kollegorna, dels för att kommunikationen på de nord-
iska språken löpte problemfritt, dels för att historiker vid Åbo Akademi 
generellt hade haft nära kontakter till sina nordiska kolleger. Det främsta 
forumet för de nordiska nätverken var Det nordiska kvinnohistorikermö-
tet som från och med 1983 sammanträdde ungefär vart tredje år. I mötena 
mellan hela Nordens kvinnohistoriker kan man analysera den teoretiska 
utvecklingen på fältet. 

Här framträder mötena i Hässelby 1989 och i Tammerfors 1993 som 
intressanta vändpunkter. På mötet i Hässelby, som gick under namnet 
Kvinnohistoria i teoretiska perspektiv, var Joan Scott inbjuden talare och 
de poststrukturalistiska influenserna var tydliga i konferensbidragen.118 
Fyra år senare i Tammerfors var de redan så dominerade inom fältet 
att diskussionen om dem fick en central plats i konferensprogrammet. 
I keynoteföreläsningarna behandlades bland annat den språkliga vänd-
ningens, poststrukturalismens och Joan Scotts betydelse för kvinno- 
historien.119 Om 1970- och 1980-talen hade varit en period av konsoli-
dering på det kvinnohistoriska fältet, tycktes 1990-talet medföra ökad 
kritik och teoretisk oenighet.120 I keynoteföredragen och de övriga kon-
ferensbidragen hördes åsikter både som kritik mot och som försvar för 
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poststrukturalismen och socialkonstruktivismen. I den konferensrapport 
som ett år senare publicerades bidrog Yvonne Hirdman med en avslu-
tande betraktelse över konferensen och kvinnohistoriens utveckling i 
ljuset av den. Förutom att ha lanserat genusbegreppet, blev Hirdman 
känd på 1980-talet för teorin om hur genussystemet opererar i samhället. 
Trots att Hirdman påstod sig gilla den socialkonstruktivistiska grundtan-
ken om att människor inte är biologiskt determinerade och att könen är 
tolkade konstruktioner, ansåg hon att samma tanke inte kunde överföras 
på fysiologiska processer. Kroppen, sexualdriften, graviditet och döden är 
inga sociala konstruktioner, hävdade Hirdman.121

Hirdman hade eventuellt Marianne Liljeströms föredrag i åtanke då 
hon förkunnade att döden inte är någon social konstruktion, även om 
det i så fall betydde att Liljeström och Hirdman hade olika uppfattningar 
om socialkonstruktivismens innebörd. I sitt föredrag diskuterade Lilje-
ström den socialkonstruktivistiska förståelsen av kön, vilken hon hävdade 
gick ut på en uppdelning mellan biologiskt och socialt kön. Enligt Lilje- 
ström var den här förståelsen av kön problematisk eftersom den skilde 
mellan biologi och kultur samt mellan kroppen och det sociala. På det 
här viset återupplivade kvinnohistorikerna ett tänkande i motsatspar som 
de tidigare hade arbetat mot. I en socialkonstruktivistisk förståelse var det 
dessutom endast det sociala könet som var föränderligt och intressant för 
historikern att studera, medan det biologiska naturliggjordes och kroppen 
sågs som den statiska grund som det sociala sedan kunde prackas på.122

Liljeströms kritik handlade inte om en förnekelse av konstruktivis-
men, utan om att det endast var det sociala som ansågs vara konstruerat. 
Det handlade alltså om att plocka bort ”social-” från socialkonstruktivis-
men. I doktorsavhandlingen som hon 1996 framlade i allmän historia vid 
Åbo Akademi vidareutvecklade hon kritiken mot hur begreppen genus 
och kön förstås bland kvinnohistoriker. Utgående från Judith Butler och 
Thomas Laqueur hävdade Liljeström att det inte gick att göra en uppdel-
ning mellan det biologiska könet (som var statiskt och naturligt) och det 
sociala könet (som var konstruerat och föränderligt). Enligt Liljeström är 
det biologiska könet likafullt språkligt och diskursivt konstruerat. På det 
viset är det materiella och det symboliska inte åtskiljbara från varandra.123 

Doktorsavhandlingen var en fortsättning på licentiatavhandlingen men 
nu med ett starkare teoretiskt grepp. Liljeström studerade det sovjetiska 
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könssystemet diskursanalytiskt utgående från Michel Foucaults förståelse 
av diskursbegreppet. Även här hade Liljeström ambitionen att upphäva 
skillnaden mellan erfarenheter och institutioner (det vill säga ”verkliga” 
förhållanden) å ena sidan samt texter och representationer å den andra. 
Diskurser skapar praktiker och materialitet, och därför existerar ingen 
åtskillnad mellan diskurser och materiell verklighet.124

Det var troligtvis påståendet att det inte går att särskilja biologi och det 
sociala samt diskurser och materialitet som föranledde Kristian Gerner 
att anklaga Liljeström för att förneka verklighetens existens. Det var 
dock inte endast Gerner som förhöll sig kritisk till teorianvändningen 
i Liljeströms doktorsavhandling. I sitt utlåtande kritiserade avhand-
lingens opponent Yvonne Hirdman dels den teoretiska eklekticismen i 
avhandlingen, det vill säga att Liljeström lånade begrepp ur många olika 
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Yvonne Hirdman är en av pionjärerna inom kvinnohistorien och fungerade 
1996 som opponent för Marianne Liljeströms doktorsavhandling. År 2016 
utnämndes Hirdman till hedersdoktor vid Åbo Akademi. 
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teoretiska skolor, dels reduktionismen i teoridiskussionerna vilket ledde 
till att avhandlingen snarare blev ideologisk än vetenskaplig.125

Jag vill dock hävda att utlåtandena om Marianne Liljeströms doktors-
avhandling ska läsas som tidsdokument och att så väl avhandlingen som 
mottagandet av den visar på en historievetenskap och på en kvinnove-
tenskap som står inför en brytningspunkt. För Gerner utgjorde den teo-
retiska diskussionen i Liljeströms avhandling en kabbala. Därutöver var 
den feministiska teorin konspiratorisk och den konstruktivistiska kun-
skapssynen en orimlighet. Det är inte omöjligt att tänka att Gerners reak-
tion handlade om teorins framträdande position i Liljeströms avhandling, 
vilket vid tiden var ovanligt i avhandlingar i historia. Samtidigt labore-
rade Liljeström med begrepp, som diskursbegreppet, som först senare 
skulle bli allmängods inom historievetenskapen. Hirdman represente-
rade kvinnohistorien men en teoretisk ståndpunkt som skulle komma att 
bli alltmer kritiserad. Liljeström i sin tur skulle fortsätta sin akademiska 
bana inom kvinnovetenskapen: kort efter att Liljeström hade avslutat 
sin avhandling fick hon ett lektorat i kvinnovetenskap vid Tammer- 
fors universitet och utnämndes senare till professor i genusvetenskap vid 
Åbo universitet.126

Kvinno- och genushistorien fortsatte att vara ett centralt ämne vid his-
toriska institutionen vid Åbo Akademi. Från och med 1995 fungerade 
Marianne Liljeström som handledare för Ann-Catrin Östmans doktors-
avhandling Mjölk och jord (2000). I avhandlingen studerade Östman 
förståelser av kön och arbete på den österbottniska landsbygden kring 
sekelskiftet 1900. Om Widéns och Liljeströms avhandlingar kan sägas 
representera två sidor av det kvinnohistoriska fältet, kan man se Öst-
mans som ett exempel på hur kvinnohistoriens socialhistoriska rötter 
mötte det poststrukturalistiska teoribygget. Syftet med avhandlingen 
var att analysera den könsbaserade arbetsfördelningen på landsbygden 
och kön användes som ett redskap för att förstå arbetes sociala organi-
sering. På det här viset knöt avhandlingen an till klassiska socialhisto-
riska spörsmål samtidigt som Östman analyserade hur meningar kring 
arbete och kön konstruerades.127 Den teoretiska inriktningen kom enligt 
Östman dels från Marianne Liljeström, dels från den nationella forskar-
skolan i kvinnovetenskap genom vilken Östmans avhandling finansiera-
des. Samtidigt var även de nordiska kvinnohistorikernätverken viktiga. 
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Redan som student kunde Östman ta del av kvinnohistorikermötena och 
i början av doktorandperioden deltog hon i kurser i Stockholm och Upp-
sala med ledande kvinnohistoriker. Precis som doktoranderna i sociologi 
uppmanades historikerna att fara utomlands och skapa kontakter på det 
internationella forskningsfältet.128

I avhandlingen var det inte endast kvinnor och kvinnligt arbete som 
stod i förgrunden, utan Östman intresserade sig lika fullt för männen 
som könade varelser. Avhandlingen öppnade därmed vägen för den mans- 
historiska inriktning som skulle bli en av ämnets tyngdpunkter ungefär 
ett decennium senare. Den kvinnohistoria som växte fram under 1900-
talets sista årtionden hade som uttryckligt syfte att lyfta fram en historia 
som tidigare hade varit dold och en grupp som hade varit förbisedd i his-
torievetenskapen. Från och med 1990-talet började blicken även vändas 
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Unga kvinnor bereder marken för skogssådd medan barnen sår, 1900-talets 
början. I sin avhandling från 2000 undersökte Ann-Catrin Östman betydelsen 
av lantbruksarbetets könsfördelning i Österbotten vid sekelskiftet 1900.



Å b o  A k a d e m i  o c h  k u n s k a p e n

·  300  ·

mot historiens traditionella huvudobjekt: männen. Den framväxande 
genushistoriska forskningen om män och manligheter hävdade att även 
männens samhällsposition och villkor har varit kopplade till rådande 
föreställningar om manlighet och därför måste manlighetskonstruktioner 
beaktas i studiet av historien. Eftersom manshistorien inte på samma sätt 
som kvinnohistorien hade ett behov av att synliggöra männen i historien 
– männen hade trots allt varit historiens otvivelaktiga huvudkaraktärer 
– handlade studierna främst om hur föreställningar om manlighet skapa-
des samt hur de opererade i samhället och påverkade samhällsprocessen. 
Inriktningen hade därför en stark konstruktivistisk grund.

Under det här millenniets första årtionde var ämnet historia vid Åbo 
Akademi den främsta företrädaren i Finland för genushistoria om män 
och manligheter i och med projektet Manligt medborgarskap och samhäl-
leliga reformer, 1918–1960 som finansierades av Finlands Akademi mellan 
åren 2008 och 2011. Projektet tillkom på grund av att flera forskare med 
ett intresse för manshistoria verkade samtidigt vid ämnet. Projektets 
ledare Pirjo Markkola utnämndes till tf. professor i nordisk historia år 
2006. Markkola hade varit en framträdande forskare inom den finländska 

Medlemmarna i projektet Manligt medborgarskap och samhälleliga reformer, 
1918–1960. I projektet studerades växelverkan mellan föreställningar om 
manlighet och de samhällsprocesser som ledde till ett utökat medborgarskap 
under 1900-talet. Från vänster Matias Kaihovirta, Ann-Catrin Östman,  
Pirjo Markkola, Anders Ahlbäck, Hanna Lindberg.
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kvinnohistorien under 1980- och 1990-talen och disputerade 1994 på en 
avhandling om kvinnliga arbetare i Tammerfors kring sekelskiftet 1900. 
Likt Östman hade Markkola ett intresse för manlighetskonstruktioner, 
samtidigt som doktoranderna Anders Ahlbäck och Ville Kivimäki hade 
påbörjat doktorsavhandlingar som på olika sätt studerade manlighet 
och soldatskap i 1900-talets Finland. Senare anslöts även doktoranderna 
Matias Kaihovirta och Hanna Lindberg till projektet.129

I fokus för projektet stod växelverkan mellan föreställningar om man-
lighet och de samhällsprocesser som ledde till ett utökat medborgarskap 
under 1900-talet. Projektets syfte var att visa att en förståelse av manlighet 
är nödvändig då man vill studera samhällsförändring och att detta har 
potential att förändra tolkningarna i historieskrivningen.130 Forskarna i 
gruppen visade därför hur samhällsreformer, såsom torparlagstiftning och 
värnpliktsreformer, påverkades av rådande syner på manlighet. Fokus låg 
även på institutioner, såsom militären, samt vetenskaper, såsom militärp-
sykologi och socialpolitik. Studierna visade hur rådande uppfattningar 
om manlighet formade dessa institutioner och vetenskaper, samtidigt som 
de hade som uttalad eller outtalad ambition att forma finländska män till 
goda medborgare. Bilden av den goda manliga medborgaren konstruera-
des kring försörjning, föreningsaktivitet, bildning och kroppslig styrka.131 

Inom projektet fanns även kopplingar till den kunskapssociologiska 
socialkonstruktivismen som hade utvecklats av Peter Berger och Thomas 
Luckman (se avsnittet om Images of Women’s Health). I sin doktorsavhand-
ling Battled Nerves. Finnish Soldiers’ War Experience, Trauma, and Mili-
tary Psychiatry, 1941–44 (2013) studerade Ville Kivimäki finska soldaters 
traumatiska erfarenheter och militärpsykiatrins behandling av soldaterna 
under fortsättningskriget. För att förstå förhållandet mellan de individu-
ella krigserfarenheterna och den omgärdande militärkulturen, tog Kivi-
mäki avstamp i Bergers och Luckmanns teori om verklighetens sociala 
konstruktion. I Kivimäkis avhandling förstods alltså erfarenhet som en 
socialt konstruerad process av tidigare kunskaper och observationer.132 
Trots att avhandlingens teori låg på en hög abstraktionsnivå, väckte temat 
stort samhälleligt intresse. Samma år som Kivimäki disputerade utkom 
avhandlingen i en omarbetad finsk version, för vilken han tilldelades 
Fack-Finlandiapriset 2013.

Kim Solomon beskriver det konstruktivistiska tänkandet inom historie- 

( O ) s u n da  k r o p pa r  …
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vetenskapen som en kontinuerlig positionsförflytt-
ning. Den genushistoriska forskningen vid Åbo 
Akademi från 1980-talet till början av 2000-talet 
är ett exempel på den här processen. Från Solveig 
Widéns avhandling om försörjningen av prästänkor 
till förståelsen av manlighet som analytisk kategori i 
samhällsprocesser hade det konstruktivistiska grep-
pet stärkts avsevärt. Det kan även skönjas då man 
ser på de avhandlingar pro gradu som vid tiden 
skrevs vid ämnet och flera studier behandlade före-
ställningar av manlighet och kvinnlighet.133 Även 
om den genushistoriska forskningen om män och 
manligheter fick en framträdande roll vid ämnet 
behöll historieämnet vid Åbo Akademi sin flerpa-
radigmatiska karaktär, och projektet om manligt 
medborgarskap var ett av flera projekt som samlade 
runt sig forskare. 

Åbo Akademi och  
socialkonstruktiv ismen  

– ett perspektiv på kvinnors 
hälsa och mäns medborgarskap

Ville Kivimäkis doktors-
avhandling i nordisk historia från 
2013 behandlade krigstrauman 
bland finländska soldater under 
fortsättningskriget. Avhandlingen 
utkom även i en omarbetad 
populärvetenskaplig version, för 
vilken Kivimäki belönades med 
Fack-Finlandiapriset 2013. 

I det här kapitlet har jag undersökt socialkonstruktivismens inflytande vid 
Åbo Akademi genom fallstudier av projektet Images of Women’s Health vid 
ämnet sociologi och den genushistoriska forskningen vid ämnet historia. 
Det har därmed blivit en studie av intellektuella strömmar på mikronivå. 
Att just gå ner på mikronivå och starkt fokusera på enskilda discipliner, 
deldiscipliner och forskargrupper är ett fruktbart sätt att undersöka soci-
alkonstruktivismens innebörd och inflytande, eftersom den har karaktä-
ren av ett paraplybegrepp som anspelar på olika vetenskapliga traditio-
ner inom olika discipliner. I grunden uppfattas socialkonstruktivismen i 
såväl historia som sociologi som ett kunskapsteoretiskt perspektiv på hur 
människans förståelse av världen konstrueras. I fokus för både Images 
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of Women’s Health och genushistorikerna var det naturliggjorda: kvin-
nors hälsa samt kvinnors och mäns arbete. I fokus för studierna stod 
de processer som hade konstruerat bilden av den naturliggjorda könade 
människan.

Studien av de två forskargrupperna och därigenom även disciplinerna 
historia, sociologi och kvinnovetenskap vid Åbo Akademi har bjudit 
på några oväntade resultat då det kommer till socialkonstruktivismens 
mottagande. Jag valde disciplinerna delvis för att de skulle kunna kon-
trasteras mot varandra. Sociologins historia i Finland karakteriseras av 
skiften från en forskningstradition till en annan, och då min undersök-
ningsperiod börjar förekom nationella debatter kring olika metoders för-
tjänster samt sociologins gränser och samhällsfunktion. Dessa debatter 
engagerade dock inte sociologerna vid Åbo Akademi i någon större mån, 
utan de forskare som jag har intervjuat vittnar om en öppenhet gentemot 
olika teoretiska och metodologiska traditioner. Osämjan kring kvinno-
vetenskapens inflytande över sociologiska institutionen, verkar inte i 
första hand ha handlat om teoretiska meningsskiljaktigheter. De kvali-
tativa undersökningarna dominerade inom ämnet och det fanns en bred 
kunskap kring socialkonstruktivismen även bland dem som inte bedrev 
hälso- eller professionssociologisk forskning. 

Historia igen betraktas ofta som en av de bredaste humanistiska dis-
ciplinerna där forskaren kan utnyttja ett vitt spektrum teoretiska infalls-
vinklar – eller ingen alls. Eftersom historikernas teoretiska apparat oftast 
är hämtad ur andra närbesläktade discipliner finns det en viss efterslänt-
ring i när teorierna slår igenom inom historieämnet. Då blicken riktas 
mot en deldisciplin, i det här fallet kvinno- och genushistoria, blir resul-
tatet dock annorlunda. Genushistoria hör till de deldiscipliner där de 
konstruktivistiska angreppssätten har haft störst och tidigast genomslag. 
Genom en läsning av Marianne Liljeströms texter ser man hur socialkon-
struktivismen slår rot i kvinnohistorien, men även hur hon kritiserar detta 
angreppssätt. Samtidigt visar mottagandet av Liljeströms doktorsavhand-
ling att den konstruktivistiska förståelsen av historisk kunskap mötte 
anstöt. Det konstruktivistiska angreppssättet skulle dock komma att 
normaliseras även inom historiedisciplinen, och den ”kontinuerliga posi-
tionsförflyttningen” är tydlig om man tar utgångspunkt i Solveig Widéns 
doktorsavhandling och landar i projektet om manligt medborgarskap. 

( O ) s u n da  k r o p pa r  …
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Ett syfte med kapitlet har varit att visa hur teoretiska perspektiv anam-
mas av forskare vid ett litet universitet. Med detta avses att forskarna 
ramar in sina studier i för tiden intressanta teoretiska modeller, och 
medan vissa forskare vidareutvecklar de teoretiska diskussionerna är det 
för andra empirin som står i fokus. I kapitlet har jag undersökt varifrån 
forskarna tog sina influenser och jag har lyft fram forskarnas internatio-
nella kontakter. Betydelsen av att röra sig utanför Åbo Akademis och Fin-
lands gränser kan inte underskattas. Trots att jag har behandlat en tid där 
det är praktiskt möjligt att få tillgång till litteratur från alla världens hörn, 
vittnar forskarna om att det främst är genom personliga kontakter i form 
av konferenser, kurser och forskarbesök som ny kunskap slagit rot. Flera 
av de forskare som låtit sig intervjuas för det här kapitlet har poängterat 
vikten av slumpen, tajming och att vara på rätt plats vid rätt tid, och att 
detta har varit avgörande för deras vetenskapliga profilering. Samtidigt 
kan man som Marianne Liljeström fråga sig om det trots allt har handlat 
om att forskarna själva har skapat tiden och platsen de har befunnit sig i, 
och inte enbart varit en kugge i det vetenskapliga hjulet. 
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Seminarium hemma hos professorn i sociologi Knut Pipping på 1960-talet.  
Foto Leif Jansson.
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Undervisningen var länge en närmast intim angelägenhet mellan 
universitetsläraren och hans studenter. Yttre granskning och kritisk pröv-
ning av denna privata sfär hade betraktats som besvärande och olämplig. 
Professorer och forskare har sedan 1800-talet publicerat sina forsknings-
resultat i tidskrifter med internationell spridning, minutiöst redogjort 
för metoderna de använt och ingående granskat och kritiserat varandras 
arbete. Som lärare vid universiteten har dock samma personer arbetat 
utan nämnvärd insyn av kolleger eller överordnade. Till skillnad från 
forskningen förutsatte undervisningen ingen förberedande träning, for-
mell kompetens eller vetenskapligt grundade metoder. Det var underför-
stått och allmänt accepterat att forskaren kunde stiga över i rollen som 
universitetslärare utan annat stöd än en blandning av ämnets tradition, 
personlig erfarenhet och ett visst mått av sunt förnuft.

Undervisningens syften, innehåll och metoder diskuterades tidvis på 
olika håll i den europeiska världen redan under 1800- och 1900-talen, ofta 
i samband med större reformer av den högre utbildningen eller grund-
läggandet av nya universitet.1 Den ihållande debatt kring universitetsut-
bildningen som växte sig högljudd under 1960- och 1970-talen var ändå 

– Av – 
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i många avseenden ett nytt fenomen. Den snabba expansionen av den 
högre utbildningen fick kring den här tiden universitetens gamla struk-
turer att knaka i fogarna. Tjänstemän, politiker och studentaktivister ville 
”modernisera” universiteten och ”höja undervisningens kvalitet” även 
om det ofta var rätt oklart vad detta skulle innebära. På motsidan stod 
en inbördes oenig professors- och lärarkår som fick se sina traditioner 
och sin auktoritet utmanade på ett mer genomgripande sätt än någonsin 
tidigare.2

Universitetsstudier har aldrig handlat bara om att inhämta vissa kun-
skaper, utan har som outtalat syfte att studenten socialiseras in i en akade-
misk gemenskap kring det egna läroämnet. Studenten lär sig att fungera 
inom disciplinen genom att tillägna sig dess tankesätt, normer, praktiker 
och språkbruk. Om insocialiseringen lyckas har studenten inte bara lärt 
sig mycket om till exempel biologi utan han eller hon har blivit biolog; 
uppfattar sig som biolog, tänker som en biolog och upplever samhörighet 
med andra biologer.3 Före massuniversitetets tidsålder utgjorde insocia-
liseringen även en urvals- och uteslutningsprocess. Disciplinen och dess 
kunskapskultur reproducerades genom att de mest ”begåvade” studen-
terna rekryterades att själva bli forskare som skapade ny kunskap och 
förde vidare ämnets traditionella praktiker. De studenter som inte för-
mådde uppfatta professorernas ofta outtalade krav, som saknade rätt kön, 
”begåvning” eller kulturellt kapital för att kunna leva upp till det akade-
miska livets oskrivna regler, droppade inte sällan av från studierna och 
försvann oförmärkt från universitetet.

De här processerna för socialisation och selektion var aldrig problem-
fria, men från och med 1970-talet gick de in i en långvarig krisperiod. När 
studentgrupperna under 1960-talet växte i snabb takt blev relationerna 
mellan lärare och studenter mer distanserade och opersonliga. Undervis-
ningen byggde på traditioner från en tid då universiteten utbildade en 
liten samhällselit, men en stor del av de nya studenterna kom från hem 
utan akademiska traditioner. Många av dem hade svårt att smälta in i den 
gamla akademiska elitkulturen och att uppfatta den ”tysta kunskap” som 
inte stod i några läroböcker: hur man skulle arbeta, vad som var målet 
med studierna, hur man skulle tala, skriva och föra sig för att vara fram-
gångsrik. De snabbt ökande kostnaderna gjorde samtidigt statliga myn-
digheter allt mer angelägna om att kontrollera och ”effektivisera” den 
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högre utbildningen. Tjänstemän och politiker såg inte längre överlånga 
studietider och höga avbrottsprocenter i termer av studenternas indivi-
duella misslyckanden utan som uttryck för en föråldrad och ineffektiv 
universitetskultur.4

Även Åbo Akademi växte i snabb takt under 1960- och 1970-talen, från 
cirka 1 000 inskrivna studerande i början av 1960-talet till cirka 3 000 år 
1970 och 4 000 år 1980.5 Jämfört med andra europeiska och finländska 
universitet var student grupperna ändå relativt små, med nära kontakter 
mellan studenter och lärare. Impulserna till en kritisk debatt om under-
visningen kom också till stor del utifrån till Åbo Akademi, där de plock-
ades upp av studentaktivister, administratörer och i viss mån även lärare 
som var angelägna om att utveckla och förnya undervisningen. I takt 
med att staten steg för steg tog över kostnaderna för verksamheten från 

Rö r  i n t e  m i n  u n d e r v i s n i n g !

 Traditionell salstentamen vid Kemisk-tekniska fakulteten, cirka 1941.



Å b o  A k a d e m i  o c h  k u n s k a p e n

·  310  ·

den privata akademistiftelsen blev också Undervisnings ministeriets kri-
tiska frågor om utbildningens effektivitet och samhällsnytta allt mer 
påträngande.

Det här kapitlet granskar debatterna kring undervisningens innehåll och 
metoder vid Åbo Akademi från 1960-talet fram till 2000-talet. De idéer 
och åsikter som skildras här belyser både sega strukturer och snabba för-
skjutningar i föreställningarna om universitetets syfte. Kritiken av under-
visningen, försöken att reformera utbildningen och försvaret av de akade-
miska traditionerna kom att utspela sig på en arena där studenter, lärare och 
administratörer alla framträdde som aktiva aktörer i en inbördes kamp om 
universitetets idé – fastän ingen grupp inom sig var enig om målsättning-
arna. Kraven på förnyelse och reform liksom det passiva och aktiva mot-
ståndet mot sådana krav var tidstypiska uttryck för den ständiga kampen 
mellan kontinuitet och förändring inom universitetets verksamhet.

Debatten om undervisningen vid Åbo Akademi ger historiska inblickar 
i studenters, doktoranders och lärares upplevelser av undervisning och 
studier. Men det ska understrykas att den inte ger någon balanserad eller 
fullständig bild av det utbildningsarbete som utfördes. Kritiken återspeg-
lade till stor del en retorik som hämtats från nationella och internationella 
högskolepolitiska program, pamfletter och utredningar. Det högskole- 
politiska språkbruket tillämpades ofta på förhållandena i Åbo i form av 
svepande generaliseringar som anpassades för att tjäna de olika aktörernas 
egna syften. Den kritik som framfördes tog fasta på problem och begräns-
ningar, men förbigick oftast studenternas och lärarnas positiva erfaren-
heter av lyckad undervisning och framgångsrikt lärande.

Kritikerna talade vanligen om undervisningens praktiker som ett rela-
tivt enhetligt problemkomplex, tvärs över fakultets- och ämnesgränserna. 
Historiker brukar dock påpeka att det traditionella europeiska universi-
tetet inte ska förstås som någon enhetlig organisation utan som ett löst 
konglomerat av discipliner och vetenskapsidkare. Även vid nutida univer-
sitet har olika vetenskapsområden vitt skilda traditioner för utbildningens 
upplägg och undervisningens metoder. De här skillnaderna omfattar inte 
bara hur lärandet är organiserat utan också graden av lärarnas engagemang 
i undervisningen och studenternas ambitionsnivå och studievanor.6 I de 
relativt små ämnesmiljöerna vid Åbo Akademi präglades undervisningens 
praktiker dessutom i ovanligt hög grad av enskilda lärarpersonligheter. 
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Här kan dessa väsentliga skillnader mellan disciplinerna bara skissas i 
grova drag. Kapitlet gör inte heller anspråk på att skildra undervisningens 
vardagsverklighet utan är en studie av den akademiska lokalpolitik som 
bedrevs omkring undervisningen.

Trots skillnaderna mellan vetenskapsområden finns det kulturella 
föreställningar inom universitetsvärlden som förefaller allmänt omfat-
tade tvärs över de disciplinära gränserna. I en sociologisk studie utförd i 
mitten av 1990-talet identifierade sociologen Oili-Helena Ylijoki tre cent-
rala värderingar som var gemensamma för den akademiska kulturen vid 
fyra läroämnen vid Tammerfors universitet:

• framhävandet av den akademiska friheten, vilket även omfattade en 

uttalad respekt för undervisningens ”privata” karaktär;

• prioriteringen av forskning framom undervisning som den enda verkligt 

ärofulla och meriterande akademiska verksamheten;

• en negativ syn på pedagogik som en motsats till vetenskaplig expertis 

och ett hot mot universitetets status och särart i förhållande till lägre 

utbildningsnivåer.7

Debatten kring undervisningen visar hur samma attityder förekom 
vid Åbo Akademi, men också hur de utmanades och ifrågasattes. Ur 
ett vetenskapshistoriskt perspektiv kan debatten inte minst läsas som en 
kamp om förhållandet mellan forskning och utbildning vid universitetet 
och därmed grunderna för forskar-lärarens yrkesidentitet och professio- 
nalitet. Var undervisningens syfte att socialisera in studenter och dok-
torander i vetenskapens och forskningens värld eller att förbereda dem 
för ett yrkesliv utanför universitet? Vem var kompetent att förmedla den 
vetenskapliga kunskapen genom att undervisa vid universitetet?

Det förändringsmotstånd som kom till uttryck vid Åbo Akademi kan 
ses som ett exempel på hur svårt det i allmänhet är att förändra ”under-
visningens grammatik” vid gamla utbildningsinstitutioner. Histori-
kerna David Tyack och William Tobin myntade termen ”the grammar 
of schooling” år 1994 för att beskriva hur skolundervisningens grund-
strukturer visat sig anmärkningsvärt motståndskraftiga och frustrerat 
generationer av reformmakare i USA. Begreppet syftar på de strukturer 
och regler som organiserar utbildningsinstitutioners verksamhet och som 
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blivit så väl etablerade att de tas för givna som en del av verksamhetens 
grundläggande natur.8

Fastän det finns väsentliga skillnader mellan skolans och universitetets 
”grammatik” har de mycket gemensamt. Som den amerikanska utbild-
ningshistorikern Larry Cuban påpekat, finns det en inbyggd konserva-
tism i läraryrket som beror på att yrket tenderar att locka till sig dem som 
själva uppskattade och var framgångsrika inom ramen för den existerande 

Åbo Akademis professorer tågar över Domkyrkotorget i Åbo vid akademins 
doktorspromotion år 2008. Foto Annette Landen.
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undervisningens praktiker. Detta gäller i hög grad även för Åbo Akademis 
historia. Nya lärare vid Åbo Akademi lärde sig undervisa genom att under 
flera år iaktta sina egna lärare och imitera dem de beundrade. Introduktio-
nen i yrket skedde enligt principen ”kastas i vattnet och tvingas simma”. 
Det gjorde att universitetslärarna gärna tydde sig till kända modeller. Den 
informella insocialiseringen i yrket formade alltså lärarnas attityder i en 
riktning som främjade kontinuitet.9

Undervisningens praktiker har tidigare fått relativt liten uppmärksam-
het inom den universitetshistoriska litteraturen. Först under senare år har 
historieforskare i större utsträckning börjat intressera sig för studenternas 
och lärarnas subjektiva erfarenheter av universitetet som en konkret var-
dags- och arbetsmiljö. Även i de tidigare historikerna om Åbo Akademi, 
som utgavs 1968 och 1993, ser man hur undervisningen i många sam-
manhang uppfattats som sekundär i förhållande till forskningen. Werner 
Nordström ägnade en viss uppmärksamhet åt dragkampen mellan yrkes-
inriktade utbildningar och fri vetenskap i sin studie av akademins första 
årtionden. I hans färgstarka porträtt av de tidiga professorerna och rekto-
rerna ingår ibland karakteristik av deras föreläsningsstil men sällan några 
beskrivningar av deras undervisningsmetoder.10 Inte heller i universite-
tets 75-årshistorik ägnade skribenterna någon större uppmärksamhet åt 
hur utbildningen och studierna egentligen gått till. Texterna om de olika 
läroämnena – vanligen skrivna av ämnets professor – beskrev i stället 
ingående vad ämnets personal forskat i samt i viss mån vilka tematiska 
områden som stått i fokus för utbildningen. Att det förekommit någon 
diskussion, för att inte tala om kritik, kring formerna för studier och 
undervisning nämns inte. En tolkning är att undervisningens metoder 
ännu år 1993 upplevdes som en allmän och tidlös del av universitetskultu-
ren, ett fenomen som saknade historia eller vars historiska utveckling var 
ointressant. Sannolikt påverkades skribenterna av att forskningen lämnat 
efter sig rikhaltiga spår i form av avhandlingar och publikationer medan 
undervisningen sällan kvarlämnat andra skriftliga spår än kursens namn i 
ett undervisningsprogram. Men detta sätt att skriva disciplinernas histo-
ria var givetvis också uttryck för en specifik akademisk självbild.11

Analysen i detta kapitel bygger på tidningsartiklar, styrelseprotokoll, 
pamfletter, administrativa planer, statistik och utredningar som kombine-
rats med 31 intervjuer med nuvarande och tidigare lärare, administratörer 
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och studerande vid Åbo Akademi utförda år 2015. De flesta av de inter-
vjuade informanterna studerade under 1970- och 1980-talen och var 
yrkesverksamma under 1980–2000-talen, vilket i viss mån återspeglas i 
kapitlets perspektiv på de olika årtiondena. Även ett något äldre inter-
vjumaterial om akademiska karriärer vid ÅA, insamlat åren 2010–2011, 
har använts. Minneskunskap är som känt fragmentarisk och färgad av 
senare erfarenheter och tolkningar. Vill man veta någonting om under-
visningens metoder och kvaliteter är det emellertid ont om ”hårda” fakta. 
Kurskataloger, studiehandböcker och examensstatistik från gångna tider 
ger statistiska uppgifter men tiger om vad som egentligen hände i under-
visningssituationerna. Vi är på gott och ont hänvisade till subjektiva upp-
fattningar, kritiska ställningstaganden, försvarstal och självbekräftelser – 
dåtida och nutida berättelser om undervisningen. Men dessa berättelser är 
också en viktig och till stor del outforskad del av Åbo Akademis historia.

Minnen av undervisning under den  
”privata” eran

En vanlig karakteristik av undervisningen vid det privatägda Åbo Aka-
demi fram till och med 1970-talet är att den mest gick ut på så kallad 
katederundervisning. Innan några statliga reformförsök ännu stört 
lugnet i de gamla patricierhusen vid Aura å lyssnade studenterna tysta 
på professorns föreläsning och gick sedan hem eller till biblioteket för att 
på egen hand traggla sig igenom tjocka travar med kurslitteratur inför 
tentamen. Först i slutet av studierna fick man gå på seminarium och själv 
aktivare delta i diskussion med professorn.

Detta är en någorlunda korrekt bild av undervisningen vid många 
ämnen, särskilt vid de humanistiska och statsvetenskapliga fakulteterna. 
Men då man granskar undervisningen vid akademin närmare blir bilden 
mer sammansatt. De olika fakulteterna och vetenskapsområdena hade 
alla sina egna undervisningskulturer och traditioner. Bland akademins 
professorer och lärare fanns ett brett spektrum av attityder till undervis-
ningen, från dem som betraktade den som ett nödvändigt ont till dem 
som trivdes så bra i växelverkan med sina studenter att de knappt fick 
någon forskning utförd.
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Undervisningens ”privata” natur var emellertid ett genomgående drag 
tvärs över ämnes- och fakultetsgränserna. Vad som utspelade sig mellan 
en lärare och hans studenter betraktades som var och en lärares ensak. 
När man som nyanställd lärare började arbeta vid Åbo Akademi var det i 
regel ingen bland de äldre kollegerna som sade hur undervisningen skulle 
genomföras, gav någon handledning eller visade något intresse för hur 
man skötte denna del av arbetet.

Ett exempel ur minnesberättelserna är Roger Holmströms erfarenheter 
som ung assistent i litteraturhistoria i början av 1970-talet. När Holm-
ström försökte diskutera med äldre kolleger om hur de aktiverade studen-
terna eller bedömde studieprestationer märkte han att hans frågor upplev-
des som oförskämda. ”Det kom en vägg emot ... de tyckte det var en slags 
inblandning i något som de upplevde som ett högst personligt revir.” Det 
fanns också timlärare av en yngre generation vid Holmströms institution, 
men han fick det intrycket att de undervisade mest för biinkomsten efter-
som inte heller de visade något intresse för att diskutera undervisnings- 
metoder eller pedagogik.12

Ämnesdidaktiken var en ”tyst kunskap” som blivande lärare inhämtade 
i samband med att de socialiserades in i disciplinens praktiker och tanke- 
sätt. En ny lärare hade vanligen inget annat att utgå från än sina egna 
positiva och negativa erfarenheter av studier i det ämne han eller hon nu 
skulle undervisa i. Erfarna lärare berättade då de intervjuades för den här 
studien att när de skulle hålla sina första kurser som nyblivna assistenter 
var det främsta stödet deras egna gamla föreläsningsanteckningar från 
motsvarande kurser.

Detta var inget ovanligt eller särskiljande för Åbo Akademi jämfört 
med andra högskolor,13 men systemets inneboende tendens till tradi-
tionsbundenhet förstärktes vid ett litet universitet med små institutio-
ner. Trots personliga variationer och lokala innovationer visade många 
läroämnen vid Åbo Akademi under årtiondens lopp upp en stark konti-
nuitet i studiernas struktur och undervisningens metoder. Eftersom det 
inte fanns någon egentlig träning eller introduktion i undervisningsme-
toder eller formell utbildning i pedagogisk teori byggde undervisningens 
praktiker – liksom vid de andra finländska universiteten – på ett slags 
”apostolisk tradition” som kommit till akademin med den förste profes-
sorn när lärostolen grundats. Merparten av de tidiga professorerna hade 
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studerat vid Helsingfors universitet och förde därifrån med sig modeller 
för undervisning och examination som gick tillbaka på 1800-talets och 
det tidiga 1900-talets akademiska kultur. En annan viktig källa för akade-
miska traditioner var Uppsala universitet, varifrån flera professorer vär-
vades till Åbo Akademi. Eftersom den akademiska kulturen i Helsingfors 
var snarlik den i Uppsala förstärkte dessa traditioner snarast varandra.14

Vid Kemisk-tekniska fakulteten (KTF) och den halvt fristående Han-
delshögskolan vid Åbo Akademi (Hanken) vilade utbildningen på tradi-
tioner från yrkesförberedande tekniska skolor och handelsinstitut. Dessa 
traditioner levde kvar inom Åbo Akademi i form av utbildningsstrukturer 
som tydligare än vid de ”gamla fakulteterna” var inriktade på att träna upp 
studenterna för arbete i specifika yrken inom industri och näringsliv. Sär-
skilt vid KTF bestod en stor del av studierna av praktiskt laboratoriearbete, 
men också i studierna vid Hanken fanns inslag av övning i praktiska fär-
digheter som ekonomer ansågs behöva på kontor och i styrelserum, såsom 
stenografi och maskinskrivning. I takt med att ekonomutbildningen aka-
demiserades kom den att domineras av samma undervisnings- och studie-
former som vid de andra samhällsvetenskapliga och humanistiska utbild-
ningarna: föreläsningar och tentläsning samt seminarieövningar. Vid KTF 
och Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF) fick studenterna 
sedan gammalt relativt många veckotimmar lärarledd undervisning, 
eftersom det ansågs att de tekniska och naturvetenskapliga disciplinerna 
var svåra att lära sig genom självstudier. Räkneövningar och laboratio-
ner ledda av assistenter eller äldre studenter, där studenterna också i hög 
grad samarbetade sinsemellan, utgjorde där en stor del av veckoschemat. 
Fastän katederundervisning där professorn förde monolog vid den svarta 
tavlan var ett viktigt inslag i studierna också vid MNF och KTF var före-
läsningarna alltså inte den dominerande undervisningsformen.15

Man kan något tillspetsat säga att de akademiska undervisningstradi- 
tionerna från Helsingfors och Uppsala universitet levde vidare i sin 
renaste form vid de ”fria” fakulteterna, alltså inom humaniora, teologi 
och samhällsvetenskaper. Här förde man vidare vagt definierade ideal om 
”akademisk frihet” som tillät en mycket fri studiegång men också förut-
satte att studenterna i hög grad skulle arbeta självständigt – främst genom 
att på egen hand plöja igenom stora mängder litteratur. Katederföreläs-
ningar var den helt dominerande undervisningsformen i denna tradition. 
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Den klassiska skräckbilden av professorn vars föreläsningar bestod av 
högläsning ur kursboken hade alltså sin hemvist – och även sina verk-
liga förebilder – kanske främst vid Statsvetenskapliga fakulteten (SF) och 
Humanistiska fakulteten (HF). Mängden undervisning var också mindre 
vid SF och HF än vid KTF, MNF och Hanken. Gruppundervisning och 
praktiska övningar förekom inte alls i samma utsträckning. Idealet om 
självständigt arbete drevs vid de fria fakulteterna ofta till sin spets i arbe-
tet på magisteravhandlingen, som många professorer betraktade som ett 
test på om studenten var mogen att stå på egna ben. Handledningen var 
ytterst knapphändig.16

Akademins lärare och tjänstemän fotograferade i konsistoriesalen, tidigt 1920-
tal. Stående från vänster Per Ekwall, Gunnar Pehrman, Bertha Halleen, 
Alexander Nyström, Anna Bäckström, Albert Kannas, Brita von Willebrand 
och Axel Alenius. Sittande från vänster Axel Grandell, Bruno Mustelin, Arthur 
Montgomery, Rolf Pipping, Ludvig Granit, Bruno Saxén och Walter Qvist. 
Foto Gustaf Welin.
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Pedagogiska fakulteten (PF) i Vasa som grundades år 1974 omfattade 
både teoretiska ämnen och den yrkesinriktade klasslärarutbildningen. 
Medan de teoretiska ämnena långt undervisades under samma former 
som humaniora i Åbo, påminde lärarutbildningen mera om de ”prak-
tiska fakulteterna”. Lärarutbildningen representerade faktiskt något av en 
motpol till den ”akademiska friheten” inom humaniora och samhälls-
vetenskaper. Traditionerna från de gamla lärarseminarierna i Nykarleby 
och Ekenäs levde vidare bland annat i form av starkt schemalagda stu-
dier med liten valfrihet för studenterna, långa dagar och hård studie-
takt. Andelen lärarledd utbildning och gruppövningar var större än i de 
flesta andra ämnen, medan föreläsningar och tentamensläsning spelade 
en mindre roll. Lärarutbildningen särskilde sig också genom att arbets-
praktik i skolor utgjorde en central del av studierna.17

Många som studerat vid HF och SF på 1960- och 1970-talen minns 
studierna som väldigt enformiga, med tyngdpunkten på läsning för tenta-
men av oändliga mängder litteratur som skulle ”tentas bort”. Men bilden 
av de samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnena vid Åbo Akademi 
blir givetvis mer sammansatt när man zoomar in till de olika institutio-
nerna. Så experimenterade till exempel professorn i sociologi Knut Pip-
ping redan tidigt på 1970-talet med grupparbeten och studiecirklar inom 
grundundervisningen. Vid institutionen för psykologi fanns en legen-
darisk grundkurs där gruppen isolerades från omvärlden i en hel vecka. 
Språkämnena hade ämneskulturer delvis formade av universitetskulturen 
i respektive land, med tutorials i Oxbridge-stil på engelska institutionen, 
eller lärare som provocerade studenterna till kritisk diskussion på tyska 
institutionen. Bland professorerna minns man både ”vedervärdigt dåliga” 
och lysande skickliga föreläsare från sin studietid. Till exempel litteratur-
vetaren P. O. Barcks njutbara föreläsningar lockade rentav kulturintres-
serade stadsbor till akademin. Inte minst hade ju också studenterna olika 
personligheter och inlärningsstilar. Medan vissa studenter var besvikna 
på den lama diskussionskulturen på det egna ämnets seminarier upplevde 
andra spännande debatter i det politiserade 1970-talets anda. En upp-
levde undervisningen som mördande enformig medan en annan trivdes 
med litteraturtentamina och struntade i undervisningen eftersom biblio-
teket var ”ett verkligt eldorado” för den med brinnande lust att lära sig.18

Skillnaderna i vetenskapsområdenas traditioner förstärktes när staten 
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Laboration i kemi läsåret 1940-1941.

Lea Lindell studerar  
de biologiska sam-
lingarna år 1970.  
Foto Guy Lindell.

Ritsalen i Kemisk-tekniska fakultetens institutionsbyggnad 
Axelia. Första årskursens studerande gör detalj- och samman-
ställningsritningar för en destillationsanläggning som ska 
användas i Axelia. April 1978. Foto Henry Edman.
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Undervisning vid biologiska 
institutionen på 1960-talet.

Psykologistuderande besöker 
Kårkulla Centralanstalt på 
1960-talet. Foto Leif Jansson.

Diskussion och 
genomgång av en 
övning i praktisk 
teologi våren 1978. 
Foto Henry Edman.
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i slutet av 1960-talet allt kraftigare började styra utvecklingen inom den 
högre utbildningen. Staten ville gynna de tekniska och naturvetenskap-
liga branscherna som ansågs viktigare och nyttigare för nationalekonomin 
än de humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. När riksdagen 
1966 stiftade en utvecklingslag för högskolorna som band högskolornas 
statsanslag till det växande antalet studenter fastslogs bland annat att de 
tekniska och naturvetenskapliga områdena skulle ha en lärartjänst per 
åtta studieplatser medan de humanistiska och samhällsvetenskapliga 
områdena fick en lärartjänst räknat på tio studieplatser.19

Men den stora diversiteten i undervisningskulturen mellan ämnen och 
fakulteter förorsakades inte bara av skillnader i resursering och veten-
skapsområdenas traditioner. En annan viktig orsak var att de enskilda 
professorerna länge hade närmast fullständig frihet att utforma studiernas 
upplägg och examensfordringarna i sitt eget ämne. Studierna framskred 
genom att man steg för steg avlade tre olika vitsord i ämnet – först appro- 
batur, sedan cum laude och till sist laudatur. Vad som krävdes för dessa 
olika vitsord var länge vagt definierat, ingenstans tydligt dokumenterat 
och ibland föremål för godtyckliga variationer inte bara mellan olika 
ämnen utan från årsklass till årsklass och rentav från student till student. 
Det berättas om professorer som muntligen angav vilken litteratur som 
skulle läsas och mer eller mindre av stundens ingivelse kunde lägga bok 
efter bok till den redan långa listan. Det här ledde till stora skillnader i 
den arbetsmängd som krävdes för samma vitsord i olika läroämnen. Bland 
både studenter och personal fanns det allmänna uppfattningar om vilka 
ämnen som bjöd på ”lätta” vitsord och vilka som var mer arbetsdryga.

Professorernas makt och auktoritet vid 1960- och 1970-talens Åbo 
Akademi byggde dels på att professorerna var de enda som satt med i 
de beslutsfattande organen (fakulteterna och konsistoriet), dels på pro-
fessorernas frihet att utan formaliserade regelverk och yttre inblandning 
bestämma över examenskrav och studiernas innehåll. Detta var en ”aka-
demisk frihet” som gav professorn utrymme för flexibilitet och smidighet 
i examinationen men som också lämnade plats för godtycke. Den stora 
friheten inom undervisningens ”privatsfär” var sannolikt en orsak till att 
många av den tidens professorer i sina forna studenters minnesberättel-
ser framstår som färgstarka personligheter med särpräglade egenheter. 
I takt med att denna frihet under senare årtionden allt mer kringskars 
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av formaliserade regelverk och byråkratisk kontroll minskade nämligen 
både professorsauktoriteten och mytbildningen kring professorernas 
originalitet.

Trots skillnaderna mellan fakulteter, ämnen och lärare finns ett gemen-
samt drag i minnesberättelserna om studier och undervisning på 1970-
talet som är karaktäristiskt för Åbo Akademi. Tvärs över fakultetsgrän-
serna framhävs småskaligheten och närheten mellan studenter och lärare. 
Även om den kraftiga ökningen av studentantalet ledde till ”massföre-
läsningar” med över hundra studenter på vissa grundkurser var under-
visningsgrupperna små jämfört med de större finländska eller europeiska 
universiteten. De flesta studenterna fick uppleva en personlig kontakt 
med åtminstone någon av sina lärare. Studierna kunde utformas rela-
tivt individuellt eftersom professorn ofta utnyttjade sin stora rörelsefrihet 
som examinator till studenternas förmån. För de lärare som var genuint 
intresserade av att pröva nya pedagogiska metoder var de små seminarie-
grupperna med 10–20 studenter ett idealiskt format.

I vissa hågkomster intar också ”kafferummet” en central plats som 
ett slags utvidgat klassrum och en viktig arena för insocialisering i en 

Matematikstuderande Carl-Gustav Eriksson i studentrummet på Åbo Akademis 
studentkårs studenthem Tavasthem år 1964. Foto Folke Holmström.
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intellektuell akademisk kultur. Där kunde studenterna under informella 
former diskutera med varandra och med lärarna och snappa upp modeller 
för både argumentation och beteende. Att bli behandlad som en vuxen 
och tagen på allvar av en lärarauktoritet i det gemensamma kafferum-
met eller på institutionens fester kunde göra ett stort intryck på en ung 
student. Till exempel Hankens café var också en plats där studenterna 
arbetade, talade med varandra om studier, dryftade problem med upp-
satser som skulle skrivas och snappade upp information om kurser och 
tentamina. I vissa ämnen kunde fältkurser och exkursioner ut i naturen, 

Kaffepaus. Waldemar Jensen (till vänster), professor i skogsprodukternas  
kemi och kemiska teknologi, med sina studenter i början av 1950-talet.

i kulturlandskapet eller till industrianläggningar liksom studieresor till 
främmande länder bli stora upplevelser som inspirerade till fortsatta stu-
dier och kommande yrkesverksamhet, samt gav studenter och lärare till-
fälle att lära känna varandra på ett mer personligt plan.20

Minnesberättelsernas bild av undervisningen vid Åbo Akademi före 
1980-talet är ändå i stora stycken rätt kritisk. Delvis är dessa kritiska 
omdömen möjligen efterhandskonstruktioner. Ur dagens perspektiv 
(intervjuerna utfördes 2015) och med erfarenhet av den diskussion om 
undervisningen som förts sedan 1970-talet är det många som bedömer de 
dåtida metoderna som rätt primitiva när de blickar tillbaka. Detta gäller 
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kanske särskilt dem som själva arbetat som lärare vid akademin under 
senare decennier och följt den utveckling som skett inom högskolepe-
dagogiken. Det är inte givet att de var lika kritiska under sin studietid. 
Över lag får man av det skriftliga källmaterialet från 1960- och 1970-talen 
snarast intrycket att studenternas stora flertal var, om inte entusiastiska, 
så åtminstone nöjda med sina studier. Mycket uppfattades säkert som  
tråkigt och ansträngande, men det verkar ha funnits en allmän acceptans 
av undervisningens former. Man tog för givet att de existerande meto-
derna för lärande, på gott och ont, helt enkelt var vad universitetsstudier 
gick ut på.

Konstvetarna vid Åbo Akademi har en lång tradition av studieresor. År 1976 gick 
exkursionen till Rom och Pompeji. Bilden är tagen av Margareta Willner-Rönn-
holm i en av Pompejis teatrar. Längst uppe till höger Sixten Ringbom, professor 
i konstvetenskap 1970–1992.
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Reformtryck utifrån och inifrån

Professorernas, lektorernas och de andra lärarnas ”akademiska frihet” 
att sköta undervisning och forskning som de själva fann bäst började 
inskränkas genom reformer av universitetsexamina och universitetens 
organisation i hela västvärlden under 1960- och 1970-talen. Varken stat-
liga beslutsfattare eller studenter trodde längre på att professorerna i kraft 
av sin vetenskapliga auktoritet var de enda som förstod hur den akade-
miska undervisningen borde läggas upp och genomföras. Det fanns en 
växande politisk vilja att satsa mera resurser på universiteten, eftersom 
den teknologiska och samhälleliga utvecklingen ökade efterfrågan på 
högt utbildad arbetskraft. Inför de växande kostnaderna krävde emel-
lertid politiker och tjänstemän i land efter land att universiteten måste 
förnya sina undervisningsmetoder, förkorta studietiderna och anpassa 
sina utbildningar till samhällets och arbetsmarknadens behov.

Tidens anda var att statliga myndigheter genom social ingenjörskonst 
och centralstyrning skulle rationalisera universitetsutbildningen som 
ansågs ineffektiv, världsfrånvänd och missriktad i förhållande till efter- 
frågan på arbetsmarknaden. I Sverige, Norge och Finland arbetade en rad 
statliga kommittéer och utredningar utifrån likartade utgångspunkter. 
Man ville gynna de ”hårda” vetenskaperna och yrkesförberedande utbild-
ningarna – teknik, medicin, ekonomi och naturvetenskaper – medan de 
”mjuka”, humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningarna sågs 
som problemområden med svag arbetslivsrelevans och alltför många stu-
dieplatser. I Sverige diskuterades införandet av rikstäckande läroplaner 
för högskolorna och fasta studiegångar vid de humanistiska, samhälls- 
vetenskapliga och naturvetenskapliga fakulteterna. I stället för de tradi-
tionella fria studierna skulle studenterna följa förutbestämda utbildnings-
program för att snabbare komma ut i arbetslivet. 21

De tidigaste dokumenterade reaktionerna på de här debatterna vid 
Åbo Akademi kom från två av akademins rektorer som båda var huma-
nister och kanske därför särskilt medvetna om den kritik som riktades 
mot deras utbildningsområden. Rektor Oscar Nikula, professor i nordisk 
historia, tog 1964–1965 upp problemet med de långa studietiderna och 

Rö r  i n t e  m i n  u n d e r v i s n i n g !



Å b o  A k a d e m i  o c h  k u n s k a p e n

·  326  ·

uttryckte sin oro över att kursinnehållet hela tiden svällde ut vilket för-
längde studierna. Han varnade för att försöka fylla magistrarnas huvud 
med ”bokliga kunskaper som snabbt föråldras” och menade att huvud-
vikten i studierna borde läggas vid den vetenskapliga metodiken och det 
kritiska tänkandet. Hans efterträdare, professorn i engelska Nils Erik 
Enkvist, konstaterade vid Åbo Akademis inskription 1966 att en fast stu-
diegång åtminstone i början av studierna sannolikt skulle öka studenter-
nas arbetseffektivitet. Han påpekade också att det rådde brist på universi-
tetspedagogisk forskning och kompetens vid universiteten.22

Det är möjligt att rektor Enkvist fick impulser till sitt inskriptionstal i 
september 1966 av ett brev från Undervisningsministeriet som anlänt till 
akademin i augusti. Ministeriet informerade landets högskolor om de krav 
som regeringen ställde på högskolorna i utbyte mot de ökade anslag som 

Professorn i nordisk historia Oscar Nikula var Åbo Akademis rektor 1962–1966. 
Här fotograferad i sitt tjänsterum den 12 mars 1964.
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följde av den nya högskolelag som riksdagen nyligen antagit. Åbo Akade-
mis ledning fick veta att studietiderna måste förkortas, antalet som avbröt 
studierna minskas, nya undervisningsmetoder undersökas och examens-
strukturen utvecklas i riktning mot ett system baserat på prestationspoäng 
istället för de gamla vitsorden. Eftersom det privata Åbo Akademi fick 
betydande statsunderstöd hade man i princip att rätta sig efter regeringens 
vilja i fråga om utbildningen, precis som de statliga högskolorna.23

Åtgärder i den här riktningen vidtogs emellertid inte på central nivå 
vid Åbo Akademi under 1960-talet. Den akademiska personalen hade 
händerna fulla med att försöka hantera den snabba ökningen av student- 
antalet, som tredubblades från cirka tusen studenter år 1960 till tretusen 
år 1970. I en situation där det rådde skriande brist på både undervis-
ningsutrymmen och akademiska lärare hade knappast någon tid och ork 
att planera större omvälvningar av undervisningens metoder och inne-
håll. Vid den här tiden existerade inte heller ännu någon större central 
administration som kunde ha drivit på processen. I akademins beslutsfat-
tande organ (konsistoriet, rektorsnämnden och fakulteterna) satt enbart 
professorerna, vilka inte hade något intresse av att skynda på reformer 
som underkastade deras egna läroämnen utifrån kommande nyord-
ningar. Även rektor var snarast ett slags ordförande i professorernas krets 
som svårligen kunde och knappast ville driva statsrådets linje gentemot 
konsistoriet. Saken lämnades alltså i praktiken därhän. Den enda större 
reformen på fakultetsnivå eller motsvarande genomfördes vid Handels-
högskolan vid Åbo Akademi där man år 1966 övergick till ett system med 
”epokläsning” med minskad valfrihet, fasta studiegångar och fokus på ett 
intensivt kursavsnitt åt gången.24

I den mån studierna och undervisningen förnyades vid Åbo Akademi 
under de kommande åren skedde det på de enskilda ämnenas nivå, var 
helst det råkade finnas pedagogiskt intresserade lärare eller aktiva studen-
ter med praktiska förbättringsförslag. I flera intervjuer nämns att det på 
1960- och 1970-talen främst var de lärare som vistats vid utländska uni-
versitet som prövade nya undervisningsformer. Inspiration och modeller 
snappades upp under forskningsvistelser utomlands. Forskare kom hem 
till akademin från resor till Skandinavien, England och USA med nya 
pedagogiska idéer och ny kurslitteratur.25

Enligt före detta lärares hågkomster började det emellertid dyka upp 
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allt fler ”kritiska intellektuella” bland studenterna kring år 1968 som 
skilde sig från de ”snälla och artiga” studenterna under tidigare år. Stu-
denterna av denna nya typ nöjde sig inte med att passivt ta emot lärar-
nas monologer från katedern utan ville ha mera diskussion och dialog 
i undervisningen. De krävde bättre föreläsningar, modernare kurslitte-
ratur och nya kursinnehåll. ”Sextioåttorna” ville i sina studier ägna sig 
åt samtida utmaningar såsom u-landsfrågor, miljöproblem, feministiska 
perspektiv, och så vidare. Detta diskuterades också i ämneskollegier vid 
vissa institutioner vid akademin där lärarna var intresserade av samarbete 
och impulser från studenterna.

De mest aktiva studenterna inom studentkåren och ämnesförening-
arna vid Åbo Akademi politiserades från slutet av 1960-talet. De politiskt 
aktiva studenterna ansåg att ingen förnyelse av universitetet kunde fås 
till stånd innan man först och främst ”demokratiserade” beslutsfattandet. 
Deras uppmärksamhet riktades därför främst mot kampanjen för att ge 
studenterna representation i akademistyrelsen och fakulteterna. Till stor 
del fokuserade den radikala studentpolitiken också på de stora samhälls- 
och världsfrågorna bortom universitetet.

Det var sällsynt att man ens bland studenterna föreställde sig andra sätt 
att studera än de traditionella. I de fall där studenterna konkret klagade 
över undervisningens kvalitet handlade det vanligen om någon enskild 
lärare eller kurs som studenterna upplevde att inte fungerade eller var 
orimligt krävande. I sådana konkreta problemfall verkar kommunikatio-
nen mellan lärare och studenter ha fungerat ganska väl vid akademins 
små institutioner. Den småskaliga miljön vid Åbo Akademi motverkade 
uppenbarligen i viss mån den radikalisering som präglade 1970-talet vid 
landets större universitet.26

Det förekom bara enstaka debattöppningar om undervisningens prak-
tiker, såsom när Socialistiska Åbostudenter (SÅS) i oktober 1968 gick ut 
med manifestet 18 anklagelser mot den gamla undervisningen och ordnade 
en paneldiskussion på Kåren. SÅS kritiserade bland annat tvånget att 
passivt inhämta kunskap, bristen på äkta diskussion mellan studenter och 
lärare samt bristen på analys av undervisningens mål och effekter.27

I en artikel i Hufvudstadsbladet en dryg månad senare kommente-
rade Sven Lindman, professor i statslära och före detta rektor vid Åbo 
Akademi, kraven på mer diskussion i undervisningen. Lindmans artikel 
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visar att även den ”gamla stammens” professorer vid akademin givetvis 
kunde problematisera undervisningens invanda former. Men den åskåd-
liggör också lärarkårens tveksamhet inför större förändringar. Lindman 
sade sig under trettio år som professor ha ägnat mycket tankemöda åt hur 
man kunde åtgärda ”den monotona ensidigheten i vår föreläsningspraxis”. 
Vissa föreläsningar kunde enligt Lindman ges formen av kollokvier för 
studenternas frågor, och studenterna kunde själva få presentera en del av 
stoffet. Lindman uttryckte ändå stora betänkligheter mot att ge diskus-
sioner en central plats i undervisningen. De studenter som ivrigast krävde 
mer diskussion eftersträvade enligt Lindman inte något genuint menings-
utbyte utan ”en ideologisk konfrontation” i syfte att provocera motparten. 
Dessutom fanns det många begåvade men mindre talföra studenter som 
riskerade att ”alieneras” om diskussion blev undervisningens A och O. 
En väsentligen mer dialogisk undervisningskultur skulle dessutom enligt 
Lindman förutsätta en så kraftig ökning av lärarstaben att tanken inte 
var realistisk. Universitetets dubbeluppgift som forsknings- och under-
visningsanstalt gjorde frågan om personalens intresse för läraruppgiften 
mer komplicerad än studenterna alltid insåg, påpekade han.28 De två cen-
trala problem Lindman här utpekade – lärarnas tidsbrist och svårigheten i 
att helhjärtat hinna ägna sig åt både forskning och undervisning – skulle 
förbli återkommande teman i debatten framöver.

Ett forum inom Åbo Akademi där man redan i början av 1970-talet 
förde ingående diskussioner om utbildningens kvalitet var det så kallade 
Studierådet. Det var ett samarbetsorgan för de förtroendemän, två från 
varje fakultet, som valdes av studenterna för att föra fram studenternas 
åsikter i fakulteterna. Studierådets protokoll, som finns arkiverade från 
åren 1966–1974, återspeglar vilka utbildningsfrågor som diskuterades 
bland de mest engagerade studenterna.29

I hög grad kretsade diskussionerna i Studierådet kring hur man kunde 
förbättra studierådgivningen. Enligt förtroendemännen upplevde många 
studenter att de inte hade någon klar uppfattning om vad studierna gick 
ut på, hur studiegången såg ut, vad som krävdes av studenten i olika 
skeden och vad som var målsättningen med olika kurser och examina.

År 1973 gjorde Studierådet på uppdrag av studentkårens fullmäktige en 
enkätundersökning bland studenterna om olika sätt att förbättra utbild- 
ningen. Slutsatsen blev att studiemotivationen och studieresultaten kunde 
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höjas avsevärt med två enkla åtgärder: 1) En kort målbeskrivning av studie- 
gångens olika stadier för varje ämne borde införas i studiehandboken.  
2) Gamla tentamensfrågor borde finnas systematiskt arkiverade och till-
gängliga för varje kurs. Enligt studierådet skulle det alltså innebära stora 
framsteg om studenterna ens kunde få klart för sig vad studiernas olika 
skeden syftade till och vilka slags frågor de förväntades kunna svara på i ten-
tamen. Man påpekade dessutom behovet av arbetsmarknads orientering, 
fler tentamensdagar och förbättrad tillgång till kurslitteratur.30

Bristen på målbeskrivningar och arbetsmarknadsorientering inom uni-
versitetsutbildningen var teman som sannolikt hade tagits upp i studierå-
det under intryck av den samtida högskolepolitiska diskussionen på det 
nationella planet. Just dessa frågor var nämligen centrala element i ett 
radikalt reformförslag som året innan hade satt en ny agenda för debatten.

Professorn i statskunskap Sven Lindman (till höger) var en framträdande profil 
vid Åbo Akademi i över två decennier, bland annat som rektor 1957–1962 
och kansler 1978–1981. Här fotograferad år 1973 i Förenta nationernas depo-
sitionsbibliotek i Domvillan i Åbo. FN-biblioteket vid Åbo Akademi inrättades 
år 1950 som ett av tre (sedan 2004 bara två) motsvarande bibliotek i Finland. 
Det ingår i ett världsomspännande nätverk av depåbibliotek som erbjuder 
tillgång till Förenta nationernas dokument och rapporter.
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Den utopiska examensreformen

Försöken att reformera universitetsutbildningen under 1970-talet inne-
bar en frontalattack mot många traditionella uppfattningar om uni-
versitetets roll och universitetsundervisningens uppgift i samhället. 
Underförstått underkände tidens reformideologi en stor del av det 
utbildningsarbete som dittills bedrivits inom samhälls- och naturveten-
skaperna samt humaniora. Det dög inte längre att ge en utbildning som 
främst syftade till att socialisera in studenterna i en vetenskaplig ämnes- 
och forskningsgemenskap vid universitetet. Universitetsutbildningen 
skulle samhällsanpassas.

En kommitté tillsatt av Undervisningsministeriet, Filosofisten ja yhteis-
kuntatieteellisten tutkintojen toimikunta eller FYTT (Kommittén för de 
filosofiska och samhällsvetenskapliga examina), föreslog år 1972 en reform 
av hela den högre utbildningen i Finland som byggde på avancerade idéer 
om en ny högskolepedagogik, tillgång till högre utbildning för alla med-
borgare och en närmare växelverkan mellan universiteten och samhäl-
lets behov. Den examensreform som föreslogs i FYTT-betänkandet 1972 
hade som uttalad målsättning att alla universitetsutbildningar skulle vara 
lika explicit och tydligt yrkesförberedande som en ingenjörs-, läkar- eller 
juristutbildning.

FYTT-kommittén bestod dels av relativt nyutexaminerade magistrar 
som varit studentaktivister inom Finlands Studentkårers förbund, dels av 
professorer som tillhörde en yngre generation än det egentliga universi-
tetsetablissemanget. Ordförande var Yrjö-Paavo Häyrynen, en ung biträ-
dande professor i psykologi som var specialiserad på högskolepedagogik 
och hörde till socialdemokratiska partiets vänsterflygel. Från Åbo Aka-
demi satt professorn i engelska Nils Erik Enkvist med i FYTT. Han var 
bara 45 år gammal men hade varit professor i tretton år och nyss avslutat 
en tre års period som akademins rektor. Enkvist hade vissa reservationer 
gällande reformens praktiska genomförande, men omfattade de centrala 
punkterna i betänkandet.31

FYTT ifrågasatte universitets utbildning som endast tjänade vetenska-
pens självreproduktion. Det var inte nog att utbilda nya forskare för det 
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egna läroämnets behov, utan alla universitetsutbildningar måste syfta till 
att utbilda studenterna för ett arbetsliv utanför universitetet. Gruppen 
riktade hård kritik mot den existerande undervisningskulturen inom de 
”fria” fakulteterna. En enkätundersökning kommittén låtit utföra visade 
att studenterna lämnades ensamma att läsa böcker och skriva seminarie-
arbeten utan handledning eller feedback på det utförda arbetet. Målsätt-
ningarna med studierna var ofta lika oklara för de studerande som vilka 
kompetenser eller färdigheter utbildningen syftade till. Lärarna uppdate-
rade utbildningarna främst genom att stapla nya kursinnehåll ovanpå de 
gamla, vilket ledde till att lärostoffet svällde okontrollerat och studierna 
drog ut på tiden.32

De centrala förslagen i FYTT-betänkandet handlade om att göra den 
högre utbildningen ”målorienterad och planstyrd”. Man ville införa trä-
ning i praktiska yrkesfärdigheter i de ”teoretiska” humanistiska och sam-
hällsvetenskapliga ämnena, men också mera träning i teoretiskt och kri-
tiskt tänkande i de yrkesinriktade medicinska, tekniska, ekonomiska och 
juridiska utbildningarna. Universiteten skulle ta i bruk nya pedagogiska 
metoder såsom problembaserat lärande, grupparbete och tvärvetenskap-
liga projektarbeten kring teman såsom miljövård, samhällsplanering eller 
cybernetik. I stället för ”fritt plock” bland vitsorden i olika vetenskapliga 
läroämnen skulle universitetsexamina ges formen av mångvetenskapliga 
utbildningsprogram där de olika delarna hängde samman och stödde var-
andra. En universitetsexamen skulle klaras av på fyra år.33

När förslaget skickades ut på remissrunda var reaktionerna vid Åbo 
Akademi blandade. Professorerna i akademins konsistorium skickade ett 
ytterst avmätt svar till Undervisningsministeriet där de karakteriserade 
betänkandet som ”abstrakt” och ”diffust” med en ”oklar terminologi” och 
vissa ”obegripliga” partier. De var därmed inne på samma konservativa 
linje som bland annat Helsingfors universitet och professorsförbundet, 
medan flera av de nyare universiteten i landet intog en mera positiv håll-
ning. Åbo Akademis konsistorium försvarade i sitt utlåtande häftigt pro-
fessorernas rätt att själva bestämma om examinas former och innehåll. De 
hävdade att de stora olikheterna mellan olika ämnen gjorde att samma 
”stelbenta principer” inte kunde tillämpas på alla. Fixerade normer för alla 
ledde enligt konsistoriet till en likriktning och osmidighet som kunde vara 
skadlig speciellt för de mindre högskolorna.34
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Åbo Akademis Studentkår utnyttjade huvudsakligen sitt utlåtande om 
FYTT till att argumentera för en reform av maktfördelningen inom uni-
versitetet. Studentkåren menade nämligen att den avgörande frågan var 
vem som inom universitetet fick bestämma om hur examensreformen 
skulle genomföras.35 Studierådet välkomnade däremot de nya pedago-
giska idéerna. Grupparbetsformen gav enligt studierådet möjligheter till 
inlärning av teamwork-metoder som studenterna allt mer behövde i för-
värvslivet efter examen. Men studierådet var överens med konsistoriet 
om att de nya undervisningsformer som föreslogs krävde avsevärt större 
ekonomiska resurser och fler lärare till universiteten. Studierådet undrade 
också var man skulle hitta universitetslärare som var både kompetenta 
och kapabla att anamma det nytänkande som FYTT ville genomdriva.36

Reformförslaget innehöll inga beräkningar av vilka lärarkrafter och 
ekonomiska resurser som krävdes för att genomföra de utbildningar man 
visionerade om. I början av 1970-talet hade Finland en lång period av 
stark ekonomisk tillväxt bakom sig. Kommittén verkat ha utgått från att 
högskoleanslagen skulle fortsätta stiga i snabb takt, men oljekrisen år 1973 
förorsakade en plötslig nedkylning av den finländska ekonomin som stra-
made åt statsfinanserna. På det socialdemokratiskt ledda Undervisnings-
ministeriet tog man sig ändå entusiastiskt an att förverkliga examens- 
reformen i snabb ordning. Ministeriet instruerade helt enkelt högsko-
lorna att reformen skulle genomföras utan att det ökade kostnaderna. Ett 
massivt arbete med att bygga om den högre utbildningen inleddes över 
hela landet.37

Med facit på hand är det förvånande att examensreformen inte redan 
från första början gav upphov till häftigare motstånd. Men tidsandan 
och den politiska atmosfären i Finland var sådana att även de som inte 
välkomnade examensreformen antingen uppfattade den som oundviklig 
eller inte vågade protestera alltför högljutt. En vanlig bedömning är att 
examensreformen vid Åbo Akademi blev ”mycket väsen om ingenting” – 
ett enormt administrativt projekt som gav litet i handen. Reformarbetet 
fick ändå stor betydelse för den fortsatta debatten om undervisningen. 
Medan reformen planerades ägnade nämligen hundratals personer vid 
Åbo Akademi – lärare, studenter och administratörer – tusentals arbets-
timmar åt att diskutera universitetets undervisningsmetoder och resonera 
kring hur en universitetsutbildning kunde och borde se ut.
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Vid Åbo Akademi bildades år 1974 planeringsgrupper för examens- 
reformen vid de olika fakulteterna. Här förverkligades högskoledemokra-
tiska principer i större utsträckning än någonsin tidigare i akademins his-
toria. I arbetsgrupperna – kända under spetsfundiga förkortningar som 
KOX (humaniora), SEX (statsvetenskap), EXAKT (kemisk-tekniska fakul-
teten) och HANX (Handelshögskolan) – satt nämligen representanter för 
såväl professorerna, de övriga lärarna som studenterna, och ungefär lika 
många lärare som studenter. För att samordna arbetet bildades 1975 dess-
utom en koordinationsgrupp (KEX) med lärar- och studentrepresentanter 
från alla fakulteter samt sju heltidsanställda planerare som finansierades av 
Undervisningsministeriet.38

Planerarna som anställdes för att genomföra examensreformen vid Åbo 
Akademi var relativt nyutexaminerade magistrar. Flera av dem hade en 
bakgrund inom studentpolitiken och kom senare att arbeta som lärare 
och administratörer vid akademin. Tage Kurtén som var Teologiska fakul-
tetens planerare minns självironiskt den här kärntruppen som ”ministe-
riets politruker vid ÅA”. Planerarna deltog i nationella utbildningar om 
examensreformens principer och modern högskolepedagogik och kom 
inom universitetet att företräda de nya perspektiven på universitetets 
verksamhet. Enligt Kurtén var många av dem uppfyllda av en genuin 
entusiasm för arbetet. De förstod examensreformen som en fortsättning 
på den idealism som besjälat studentradikalismen i slutet av 1960-talet. 
Nu skulle idéerna om ett demokratiskt och samhällstillvänt universitet 
som fostrade ansvarstagande medborgare med världssamvete och kritisk 
förmåga omsättas i praktiken.39

Problembilden av det gamla systemet beskrevs år 1979 i studentkårens 
jubileumspublikation Vårdträdet av planeraren Harriet Silius-Broo. På 
de filosofiska och samhällsvetenskapliga områdena såg studenterna inget 
samband mellan studierna och sitt senare arbetsliv. Examina byggdes upp 
kring tre-fyra ämnen som inte hade något med varandra att göra. Studierna 
verkade vara enbart inlärning av fakta för tentamen som man hade rätt att 
glömma dagen därpå. Man lärde sig det som behövdes för att fortsätta som 
forskarstuderande, men inte vad man behövde för yrkes- eller samhällsli-
vet. På de tekniska, merkantila, juridiska och medicinska fakulteterna var 
problemet enligt Silius-Broo det motsatta: närings- och yrkeslivets krav 
beaktades så mycket att den vetenskapliga fördjupningen uteblev.40
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Koordinationsgruppen KEX ordnade en rad seminarier och diskus-
sionstillfällen vid Åbo Akademi, där bland andra akademins kansler Georg 
Henrik von Wright talade om examensreformen i positiva ordalag. Enligt 
en broschyr som KEX gav ut hösten 1976 gick reformen ut på att examina 
skulle ges formen av utbildningsprogram som var målstyrda, vetenskap-
liga och yrkesinriktade helheter. Istället för fritt sammansatta examina med 
vitsord i studentens eget urval bland de vetenskapliga disciplinerna skulle 
studenterna ta examen i färdigt planerade helheter såsom ”Utbildnings- 
program för kulturarbetare och kulturförmedlare”, ”Utbildningsprogram-
met för samhällsplanering och offentlig förvaltning”, eller ”Utbildnings- 
program för uppgifter i diakoni och socialarbete samt i klinisk teologi”.41

Utbildningsprogrammen utmålades som tvärvetenskapliga och samhälls- 
tillvända. Olika problemkomplex skulle granskas ur flera olika ämnens syn-
vinklar. De samhälleliga och globala sammanhang där olika vetenskapliga 
frågor hörde hemma skulle betonas. Studenterna skulle under det första 
året läsa ”allmänna studier” som var gemensamma för hela fakulteten eller 
hela akademin. De allmänna studierna skulle ge studenterna en grund för 
att reflektera över hur deras ämnesstudier ingick i större vetenskapliga sam-
manhang samt hur deras vetenskapliga kunskaper kunde tillämpas i sam-
hället. I de fördjupade studierna under sista studieåret skulle vetenskapens 
teori kopplas samman med praktiska insatser i samhället, vilket skulle höja 
studiemotivationen. Alla kurser skulle också få klara kursbeskrivningar där 
mål och innehåll gjordes tydliga för de studerande.42

I princip lät allt detta väldigt bra i studenternas och flera av de yngre 
lärarnas öron. Många sympatiserade med reformens ambitioner att bryta 
ner de höga murarna mellan olika läroämnen och ge studenterna en gemen- 
sam vetenskapsfilosofisk grund samt större kontaktytor till de yrkesfält där 
de senare skulle arbeta. Det utdragna och allt mer tekniska reformarbetet 
fick emellertid entusiasmen att slockna hos många studentrepresentanter 
i arbetsgrupperna. Studenterna uteblev allt oftare från mötena. De olika 
nämnderna, kommittéerna och arbetsgrupperna ägnade sig främst åt att 
planera de nya utbildningsprogrammens struktur och sammansättning. 
Man använde mycket tid enbart till att försöka standardisera arbetsmäng-
den inom olika utbildningsprogram, så att en examen i ett ämne skulle 
motsvara ungefär lika mycket arbete som en examen i ett annat ämne.43

Det ursprungliga FYTT-betänkandet präglades av en idealistisk syn på 
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att vetenskaplighet och yrkesfärdigheter skulle stöda och komplettera var-
andra. Undervisningsministeriet framhävde däremot kraftigt yrkesinrikt-
ningens betydelse. Det här var ett utmärkande drag för tidens socialdemo-
kratiska utbildningspolitik i såväl Finland som Sverige: arbetsmarknadens 
behov av utbildad arbetskraft gavs företräde framför inomvetenskapliga 
intressen och bildningsidealism.44

För att yrkesanpassa utbildningsprogrammen försökte arbetsgrup-
perna vid Åbo Akademi skapa sig en bild av vilka yrken de olika ämnenas 
studenter placerat sig i och vilka kompetenser de behövde i arbetslivet. 
I fråga om de kemisk-tekniska, teologiska, ekonomiska och pedagogiska 
ämnena ledde det inte till några större förändringar. Dessa utbildningar 
hade alltid varit praktiskt inriktade på yrkesverksamhet som ingenjör, 
präst, ekonom respektive lärare. Att yrkesanpassa de humanistiska, natur-
vetenskapliga och statsvetenskapliga utbildningarna visade sig däremot 
lättare sagt än gjort, eftersom det inte fanns några tydliga branscher eller 
yrkesbilder som de olika ämnena svarade mot.45

Professorerna vid Åbo Akademi visade olika grader av engagemang och 
förståelse för reformen, från dem som var klart positiva, såsom littera-
turvetaren Sven Linnér och teologen Fredrik Cleve till dem som ”var 
skeptiska men fann sig”. Harriet Silius minns att det från början fanns 
ett starkt motstånd särskilt från de äldre professorernas sida. Lars Wester-
lund, som planerade examensreformen vid Statsvetenskapliga fakulteten, 
upplevde däremot att det fanns en grundläggande acceptans av reformen 
inom akademin när arbetet satte igång. Även motståndarna insåg att det 
gamla examenssystemet var hopplöst föråldrat och måste förnyas. Många 
av professorerna var ändå uppenbart obekväma med reformen. Enligt 
Westerlund berodde det på att planeringsarbetet exponerade en rad kon-
flikter och problem som tidigare varit skyddade för insyn. Kursfordring-
arna som varit professorernas ensak skulle nu dokumenteras svart på vitt. 
Arbetsmängden skulle mätas och standardiseras i studieveckor. Professo-
rerna tvingades för första gången öppet argumentera för vad som skulle 
ingå i examen och formulera målsättningar för de olika kursavsnitten. 
Westerlund minns en äldre professor som svettig klättrade upp och ner 
bland sina hyllor för att hitta litteraturen till sina kursfordringar och till 
slut tappade behärskningen, skrek ”Du ska då ha allting så detaljerat!”, 
och formligen kastade ut den besvärliga planeraren.46
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Bland de öppna motståndarna till reformen profilerade sig en grupp 
statsvetare kring professorerna Dag Anckar och Krister Ståhlberg vid 
Statsvetenskapliga fakulteten som demonstrativt ignorerade en stor del av 
den omständliga och tidsödande beredningsprocessen. De var starkt kri-
tiska dels mot den statliga inblandningen och styrningen, dels mot den 
kraftiga inskränkningen av studenternas valfrihet som utbildningspro-
grammen representerade. De här liberalt orienterade statsvetarna uppfat-
tade hela examensreformen som ett offensivt försök från vänsterns sida 
att omstöpa den högre utbildningen enligt socialistiska principer – ”ett 
jäkla DDR-system” – vilket de var angelägna om att motarbeta.47

Ståhlberg deltog aktivt i mobiliseringen av mitten- och högerkrafter 
mot reformen även på riksplanet. Motkrafterna lyckades stämpla hela 
reformen som ”röd” genom att framhäva dess kopplingar till modeller 
hämtade från Östtyskland. Som historikern Marja Jalava påpekat var 
detta bara halva sanningen. Examensreformen byggde i hög grad även 
på anglo-amerikanska idéer om progressiv pedagogik. Centrala begrepp 
såsom utbildningsprogram, problembaserat lärande i projektgrupper, 
tvärvetenskapliga studiehelheter och studiepoäng hade huvudsakligen 

Teologistuderande övar sig att predika med stöd av videoinspelning på 1970-talet. 
Foto Henry Edman.
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hämtats från brittiska, amerikanska och kanadensiska universitet. I det 
ideologiskt polariserade klimatet i Finland räckte associationerna till öst-
blocket ändå till för att hela det pedagogiska tänkande som genomsyrade 
reformen skulle framstå som suspekt ur ett högerperspektiv.48

Från och med år 1975 vände sig även studentorganisationerna allt mer 
emot examensreformen. Med början vid Jyväskylä universitet, där exa-
mensreformen först genomförts, uppstod en bred proteströrelse mot  
bristen på valfrihet, tvånget att följa en normerad studietakt, försöken till 
statlig styrning av studiernas innehåll och instrumentaliseringen av den 
högre utbildningen. Protesterna spred sig från det riksomfattande soci-
alistiska studentförbundet via Finlands Studentkårers Förbund till Åbo 
Akademis Studentkår. Ännu år 1976 förhöll sig studentkåren positiv till 
examensreformen, eftersom studenterna getts medbestämmande i alla 
planeringsgrupper, men från 1977 framåt började studenterna dra öronen 
åt sig. År 1978 konstaterade studentkåren krasst att resursbristen var på 
väg att förvandla hela examensreformen till en ”skenreform” där endast 
begreppen förnyades samtidigt som studenternas valmöjligheter och 
forskningens frihet begränsades.49

Det skedde en nationell svängning i opinionen som hängde samman 
med en strömkantring högerut i samhällsklimatet efter det tidiga 1970-
talets starka vänstervåg. Studentkårernas förbund gjorde gemensam sak 
med professorsförbundet och gick ut i försvar av universitetens autonomi 
gentemot examensreformens ideal om centralstyrd nationell planering. 
Undervisningsministeriet övertogs av borgerliga ministrar, först Kristian 
Gestrin (Svenska folkpartiet) och sedan Jaakko Itälä (Liberala folkpar-
tiet), som släppte efter på tyglarna och gav högskolorna större frihet i 
genomförandet av reformen.50

När den nya examensstrukturen stegvis togs i bruk vid Åbo Akademis 
olika fakulteter åren 1977–1980 såg det på ytan ut som en stor förändring, 
men det var till stor del en fråga om gamla kursinnehåll som getts nya 
beteckningar. Det skedde ingen större förändring i studiesätt och under-
visningsmetoder. Den allmänna bedömningen bland intervjupersonerna 
är att en omfattande urvattning av reformens principer ägde rum. Man 
tog i bruk en ny begreppsapparat men under dess täckmantel såg mot-
ståndarna till att inga radikala förändringar gjordes i själva substansen. 
Resursbristen drog mattan under fötterna på alla tankar om progressiva 
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pedagogiska metoder med mera seminarier, projektarbeten och grupp-
arbeten. I arbetsgrupperna vid Åbo Akademi hade till en början fun-
nits många entusiastiska idéer om hur studenterna genom de allmänna 
studierna skulle introduceras till mångvetenskapliga perspektiv och ges 
djupare insikter i vetenskapsfilosofi, etik, västerländsk kulturhistoria med 
mera. Men eftersom inga nya tjänster fick grundas och inget fick kosta 
måste de allmänna studierna i regel utformas som massföreläsningar vilka 
hölls av lågt betalda timlärare.51

Marja Jalava har karakteriserat tiden kring publiceringen av FYTT- 
betänkandet år 1972 som ”det utopiska ögonblicket” inom finländsk hög- 
skolepolitik. Examensreformen gav uttryck för tidens starka tro på möj-
ligheterna att med social ingenjörskonst och centralt planerade reformer 
omstöpa hela samhället.52 FYTT lade fram tankar och förslag som på 2010-
talet åter är högaktuella inom universitetsväsendet, till exempel breda 
grundutbildningar, tvärvetenskapligt samarbete mellan olika discipliner, 
närmare växelverkan mellan forskning och undervisning samt studier i 
form av projektarbete. Kommittén var i många avseenden före sin tid – 
visionär och träffsäker i problemanalysen, men orealistisk i tron att en 
omvälvande förändring kunde genomföras snabbt och på order uppifrån.

Studentkåren för debatten v idare

Som Tyack och Tobin påpekat i sin analys av ”skolundervisningens gram-
matik” är gamla vanor inom undervisningen både en fråga om kultu-
rella konstruktioner och arbetsekonomi. Utbildningsinstitutioner formas 
kraftigt av allmänt omfattade uppfattningar och trosföreställningar om 
hur ”en riktig skola” eller ”ett riktigt universitet” ska se ut. Systemet får 
legitimitet av att undervisningen stämmer överens med de här kulturella 
föreställningarna, medan reformer som går emot dem har dåliga odds att 
lyckas. Gamla vanor är också ofta arbetsbesparande. Den undervisande 
personalen har från generation till generation lärt sig att arbeta effektivt 
inom utbildningens traditionella mönster. Att gå utöver rutinerna kräver 
nytänkande och omfattande planeringsarbete vilket sätter känslomässig 
press på personalen.53

Årtiondet efter examensreformen präglades vid Åbo Akademi av en 
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långsam ”normalisering” där lärarkåren och studenterna stegvis smulade 
sönder resterna av reformen. Det tvärvetenskapliga tänkandet bakom 
reformen var väldigt främmande för lärare som själva formats i ett uni-
versitet uppbyggt kring de enskilda disciplinerna. En annan stötesten för 
examensreformen vid Åbo Akademi, menar Harriet Silius, blev försöken 
att genomdriva samma modell för utbildningen vid alla fakulteter. Inom 
humaniora och samhällsvetenskaper uppstod oöverbryggliga konflikter 
mellan disciplinernas självförståelse och försöken att göra studierna ”yrkes-
inriktade”. Inte ens inom de enskilda fakulteterna lyckades det särskilt väl 
att sätta ihop allmänna studier som meningsfullt passade alla läroämnen.54

I en tillbakablick år 1988 skrev historikern Patrik Bruun – som ansågs 
höra till de mera progressiva professorerna vid akademin – att de allmänna 
studierna blev ”det nya systemets grav”. De hade enligt Bruun många svag-
heter, men de var mest avskydda eftersom de sköt upp studierna i det valda 
huvudämnet med nära ett år. Mångas studiemotivation hann förflyktigas 
under den tiden. Att undervisa de allmänna kurserna fick låg status bland 
lärarna och gav ingen prestige inom kollegiet, hävdade Bruun. Under årti-
ondet efter reformen drogs det också steg för steg ner på de allmänna 
studierna.55

Examensreformen lämnade ändå bestående spår i utbildningen vid 
akademin. En till synes trivial förändring var att studenternas arbete i 
fortsättningen kvantifierades i studieveckor, vilket gjorde kurser och exa-
mina mätbara och jämförbara på ett nytt sätt. Mellanexamen avskaffades, 
vilket innebar att alla studerande hädanefter förväntades klara av skrivan-
det av en omfattande magisteravhandling. Även utbildningsprogrammen 
kom för att stanna, fastän de modifierades och luckrades upp med åren. 
Trots att försöken att yrkesinrikta studierna delvis misslyckades, efter-
lämnade reformen ett förhöjt medvetande om betydelsen av studiernas 
relevans på arbetsmarknaden.

Det ”utopiska ögonblicket” utmynnade i desillusionering och besvi-
kelser, men grundidén om att en annorlunda utbildning var möjlig levde 
vidare. Arbetet med examensreformen hade fört in nya termer i univer-
sitetets språkbruk som kunde användas för att framföra kritik och kräva 
förändring. Till exempel begreppet ”undervisningens kvalitet” dök för 
första gången upp i studentkårens verksamhetsberättelse år 1981 – i ett 
avsnitt om examensreformens konsekvenser.56
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Under första halvan av 1980-talet blev det främst studentkåren som 
drev vidare debatten om undervisningen vid Åbo Akademi. Studenternas 
kritik riktade sig inte bara mot de traditionella metoderna utan också 
mot de nya inslag examensreformen medfört. De nya utbildningspro-
grammen kritiserades först och främst som alltför arbetskrävande. Stu-
dentkårens generalsekreterare Juhani Selänniemi sade i en intervju år 
1983 att den uppskruvade studietakten efter examensreformen lett till att 
studenterna levde i ”en broilerfabrik, där de har fråntagits sin initiativ-
förmåga och kravet på att själv planera för framtiden”.57 En orsak till stu-
denternas upplevelser av ”studiehets” och ”korvstoppning” var att lärarna 
varit ovilliga att skära ner på kursstoffet i huvudämnet när de nya utbild-
ningarna utformades och de allmänna studierna lades till. Slutresultatet 
blev att den arbetsmängd som krävdes för en examen i många ämnen 
ingalunda minskade, så som examensreformens arkitekter tänkt sig, utan 
snarast ökade.58

År 1982 ordnades på studentkårens initiativ temadagar om studiernas 
utformning vid många institutioner. Där diskuterades konkreta prak-
tiska frågor såsom kursfordringar och kurslitteratur samt hur lärare och 
studenter upplevt de förändringar examensreformen medfört.59 Samma 
år gav studentkåren också ut en Alternativ studieguide där avsnitten om 
de olika fakulteterna riktade kritik mot den minskade valfriheten efter 
examensreformen (HF), de allmänna studiernas ytlighet (ESF) och för-
åldrade kursmaterial samt lärare som inte orkade uppdatera sina föreläs-
ningar (KTF).60 Studieguidens redaktörer skrev att man inom student- 
rörelsen nu ansåg att examensreformens främsta målsättning varit att bil-
ligare producera arbetskraft för samhällets behov. Ur studenternas syn-
vinkel hade reformen resulterat i alltför bindande utbildningsprogram, 
brist på tid för fördjupning, ökad arbetsbelastning samt en resursbrist 
som kom till uttryck i opersonliga massföreläsningar.61

Studentkåren återkom till frågan om utbildningens kvalitet tre år 
senare då man genomförde en enkätundersökning riktad till alla som år 
1980 inlett studier vid Åbo Akademi. Utvärderingen av undervisningen, 
studiegången och lärandet vid alla akademins sex fakulteter intresse-
rade nu också universitetets centraladministration som deltog i kostna-
derna. Resultaten publicerades i SUR – Studieutvärderingsrapporten år 
1985. Enligt rapporten gav 40 procent av de 274 studenter som svarat 
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Studerande i den stora läsesalen i Åbo Akademis bibliotek på 1980-talet.
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(svarsprocent 59) ett allmänt negativt omdöme om studierna, men det 
fanns stora variationer mellan fakulteterna. Till exempel var andelen som 
i något skede övervägt att avbryta sina studier störst vid matematisk-na-
turvetenskapliga fakulteten (39%) och statsvetenskapliga sektionen (33%) 
men lägst inom kulturvetenskaperna (8%), kemisk-tekniska fakulteten 
(9%) och pedagogiska fakulteten (15%). Särskilda problempunkter i stu-
diegången vid hela Åbo Akademi var enligt SUR bristen på flexibilitet i 
de nya utbildningsprogrammen, vilka beskrevs som ”stuprörsexamina”, 
samt bristen på handledning i arbetet med magisteravhandlingen.62

En nationell debatt om bildningsuniversitet kontra yrkesutbildning 
hade uppstått i examensreformens efterföljd. Förankringen i den här 
nya kritiska diskursen syntes tydligt i de enkätfrågor som ställdes i SUR, 

Den alternativa studieguiden 
som Åbo Akademis Studentkår 
gav ut år 1983 innehöll en 
blandning av praktiska råd 
åt nya studenter, kåserier 
och kritiska debattinlägg om 
utbildningens kvalitet och 
strukturer. Studieguiden gavs 
ut i delvis olika versioner för 
akademins olika fakulteter.

liksom i analysen av resultaten. Examens-
reformen hade inte tagit hänsyn till vare 
sig inlärningens grundprocesser eller uni-
versitetens och vetenskapernas autonomi, 
skrev projektsekreteraren Ronnie Kor-
ander. Utvecklingen av undervisnings- 
och studiemetoderna hade glömts bort. 
Utbildningen var ännu mer än tidigare 
inriktad på okritisk memorering av en 
ständigt ökande kunskapsmängd: ”rutin-
studerande utan inspirerande inslag som 
kunde spräcka slentrianen bestående av 
trista föreläsningar och förslöande tent-
läsning”. Det nya blocket ”allmänna stu-
dier” var misslyckat. Det abstrakta inne- 
hållet hade närmast en förvirrande inver-
kan på dem som nyss inlett sina studier. 
Undervisningen i föreläsningsform trä-
nade från början in studenterna i ett pas-
sivt mottagande av färdigtuggad kunskap 
i stället för kritiskt tänkande och aktiv 
produktion av ny kunskap.63

De studenter som arbetade med SUR 
upplevde att rapporten gjorde intryck på 
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lärarkåren när den utkom. Lärare kom fram och tackade för det arbete 
studenterna utfört och uttryckte glädje över att studenterna visade intresse 
för undervisningen och dess innehåll. I samband med publiceringen av 
rapporten ordnade studentkåren seminariet ’Mördande studier’ där SUR 
kommenterades och diskuterades av bland andra akademins kansler Jan-
Magnus Jansson och högskolesekreteraren vid Finlands Studentkårers 
Förbund Ari-Matti Auvinen. SUR fick publicitet i press och TV och på 
flera institutioner ordnades nya temadagar för utvärdering av studierna.64

För en stor del av den undervisande personalen utspelade sig ändå allt 
detta i en sfär som kändes avlägsen från den egna undervisningens vardag, 
där det gällde att göra vad man kunde under ständig tidsbrist. Lärarna 
var inte omedvetna om studenternas kritik men upplevde att den ofta 
sköt förbi målet. Som timlärare eller assistent kunde man ha nya kurser 
att undervisa varje år, nästan ingen tid att förbereda sig och i vissa ämnen 
överstora grupper. I korstrycket mellan undervisning och kraven på att 
forska för att meritera sig upplevde lärarna att de redan arbetade mycket 
hårt och inte kunde göra mer med de knappa resurser som stod till buds.65

Studentkårens kritik av examensreformen hade ingen omedelbar inver-
kan på undervisningskulturen vid Åbo Akademi under 1980-talet men 
bidrog till att de allmänna studiernas andel minskade och utbildningen 
återfick något av den traditionella flexibiliteten. Hundratals studenter 
deltog i de kampanjer och diskussionstillfällen kring utbildningens kvali-
tet som studentkåren ordnade under 1980-talet. Bland dem fanns många 
som med tiden själva skulle bli nya lärare vid akademin. Sannolikt beredde 
kritiken väg för det pedagogiska utvecklingsarbete som tog fart vid akade-
min på 1990-talet. Den öppna kritiken av utbildningens kvalitet bedrevs 
ändå av en relativt liten grupp kårpolitiskt aktiva studenter. Studenternas 
stora flertal var uppenbarligen tillfreds med studierna – eller reflekterade 
inte så mycket över att de kunnat se annorlunda ut.

Högskolepedagogik i motvind

I slutet av 1970-talet hade någon form av systematisk pedagogisk utbild-
ning för lärarna inletts vid de flesta finländska universitet. En nationell 
utredning om universitetslärarnas pedagogiska utbildning år 1979 beskrev 
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ändå den utbildning givits som ”obetydlig och slumpartad”. Endast vid 
Helsingfors universitet hade lärarna erbjudits regelrätta kurser i hög-
skolepedagogik. Doktorander och yngre lärare fick varken inom grund- 
eller forskarutbildningen någon utbildning eller vägledning i planering, 
genomförande eller utvärdering av undervisning, skrev utredarna. Nya 
lärare hade närmast sina personliga erfarenheter och iakttagelser av äldre 
lärare att bygga på. De gavs ansvar för kurshelheter utan att någon förkla-
rade vad som var kursens syfte eller funktion i utbildningen. Kommittén 
påpekade att det saknades incitament för de yngre lärarna att bryta tradi-
tionella mönster: ”[V]em som går framåt i karriären bestäms så gott som 
enbart av vetenskapligt forskningsarbete. Utveckling av utbildning och 
undervisning känns inte alltid meningsfullt eftersom det inte ger någon 
framgång inom högskolekarriären.”66

Tankar om att universitetets undervisande personal borde ha något 
slags pedagogisk utbildning kom sporadiskt till uttryck också vid Åbo 
Akademi under 1970- och 1980-talen. Det dröjde ändå till 1990-talet 
innan frågan på allvar togs upp på universitetsledningens agenda. Stora 
delar av lärar- och professorskåren ignorerade eller motarbetade länge alla 
krav i denna riktning. Vid de tillfällen då det vanligen passiva motstån-
det kom till öppet uttryck kan man se att det byggde på specifika före-
ställningar om universitetets idé. För det första ansåg man att pedago-
gisk kompetens var en andra rangens fråga när universitetstjänster skulle 
tillsättas. Det var personens skicklighet och meriter som forskare och 
vetenskapsidkare som skulle avgöra. För det andra ansågs det att teore-
tiska studier och formell kompetens i pedagogik sowieso inte hade någon 
större verkan. På universitetsnivå ansågs vetenskaplig expertis och per-
sonlig erfarenhet av vetenskapligt arbete vara av mycket större betydelse 
för undervisningsförmågan.

Dessa föreställningar var inte specifika för Åbo Akademi. De var under 
hela 1900-talet en del av ”universitetets grammatik” och universitets- 
lärarnas yrkesidentitet. De omfattades förstås inte i lika hög grad av alla 
lärare. Men det är ett känt fenomen att den akademiska personalen vid 
moderna universitet varit mån om att upprätthålla föreställningen om 
väsentliga skillnader mellan pedagogikens plats vid universitetet och på 
lägre utbildningsnivåer. Forskningens primat har framhållits som viktigt 
för att upprätthålla den vetenskapliga kvaliteten – men detta har också 
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varit ett sätt att hävda det egna arbetets överlägsna status gentemot andra 
delar av utbildningsväsendet. I den akademiska kulturens inre värde- 
hierarki har undervisning genomgående haft lägre status än forskning.67

Vid Åbo Akademi diskuterade de förtroendevalda studenterna i Studie- 
rådet redan år 1973 studier i pedagogik för akademins lärare. Studie- 
rådet tyckte inte att vitsord i pedagogik skulle vara något krav för anställ-
ning men föreslog att akademin skulle ordna regelbundet återkommande, 
obligatoriska kortkurser i högskolepedagogik för den undervisande per-
sonalen. Förslaget fick ingen större genklang: rektorsnämnden bordlade 
det först i tio månader och bad sedan pedagogiska institutionen att ordna 
ett frivilligt seminarium för personalen. Det finns inte omnämnt i käl-
lorna huruvida det seminariet någonsin blev av.68

Det var tydligen först i slutskedet av examensreformen, åren 1977–78, 
som de första högskolepedagogiska seminarierna ordnades vid Åbo Aka-
demi. I slutet av år 1978 hölls också den första kursen i högskolepedagogik 

Studerande i Theologicums läsesal på 1980-talet.  
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för akademins anställda. Roger Holmström som var en av deltagarna på 
den första kursen minns att lärarna från pedagogiska institutionen inte 
själva verkade särskilt intresserade av ämnet. Behållningen av kursen var 
att de lärare som hyste intresse för att utveckla undervisningen äntligen 
fick kontakt med likasinnade kolleger vid andra institutioner. ”Men det 
var ett stort ointresse, det vimlade av kolleger, också yngre, som fnyste åt 
det här, ’ska man nu behöva pedagogik’, taggarna var utåt från början”, 
berättar Holmström.69  

Kursen 1978 blev för lång tid också den sista vid Åbo Akademi Inte 
heller den stora examensreformen rubbade undervisningens ”privata” 
karaktär. De som var intresserade fick söka sig till nationella kurser eller 
hämta inspiration under forskningsvistelser utomlands. En viss skepsis 
mot nyttan av pedagogiska studier var enligt minnesberättelserna utbredd 
bland Åbo Akademis lärare. De som testade pedagogikkurser upplevde 
ofta att dessa var alltför teoretiska och inte gav några konkreta redskap för 
undervisningen.70 

Lärare som deltog i den samtida debatten om undervisningen fram-
hävde att den verkliga tröskelfrågan inte var den pedagogiska kompe-
tensen utan undervisningsarbetets låga status. Till exempel statistikern 
Östen Widjeskog skrev i Meddelanden från Åbo Akademi år 1992 att de 
pedagogikkurser han avlagt tyvärr inte varit till någon hjälp i undervis-
ningen; ”grundkurserna består mest i redogörelser för olika gamla gub-
bars idéer, men det är knappt med praktiskt användbara tips”. Problemen 
kring undervisningen kunde enligt Widjeskog inte lösas med mera peda-
gogik eftersom grundproblemet bestod i det akademiska meritsystemet 
som indirekt straffade den forskare som satsade på att vara en god lärare. 
”Mera realistiskt tänkande lärare låter sig inte lockas av den kortsiktiga 
tillfredsställelsen att se studenterna lära sig. Det finns ingen kontroll av 
undervisningen, alltså är det fritt fram att fuska lite eller mycket.”71

Utanför de vetenskapliga fakulteterna uppstod emellertid under 1980-
talet en ny miljö inom universitetet där man aktivt experimenterade med 
nya undervisningsmetoder. Kurscentralen vid Åbo Akademi (från år 1992 
Fortbildningscentralen) grundades 1981 med specialanslag från Undervis-
ningsministeriet för att bedriva öppen högskoleverksamhet i Svenskfin-
land. Den drivande kraften var här ministeriet, inte universitetet. Den 
öppna högskolan var nämligen en frukt av de demokratiideal som till 
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en början genomsyrat examensreformen. Den högre utbildningen och 
livslångt lärande skulle göras tillgängliga för hela befolkningen och inte 
bara för en bildad elit. De som av socioekonomiska skäl inte hade kunnat 
studera tidigare skulle ges en andra chans. Samtidigt ville ministeriet 
påskynda ett ”kunskapslyft” i samhället. Men i Finland öppnade man 
inte de ”riktiga” universitetsutbildningarna för vuxenstuderande så som 
i Sverige. Enligt engelska och tyska förebilder gick man i stället in för att 
bedriva ”öppna högskolor” vid sidan om den ordinarie universitetsutbild-
ningen. En långvarig klyfta uppstod därför mellan den öppna högskolans 
verksamhet och den reguljära grundutbildningen vid Åbo Akademi.72

Öppna högskolan anpassade akademiska kurser som ingick i akade-
mins studieprogram till vuxenstuderande runtom i Svenskfinland. Dess-
utom ordnade kurscentralen skräddarsydda fortbildningskurser för spe-
cifika målgrupper.

Inom vuxenutbildningen utvecklades snart en egen pedagogisk kultur. 
Eftersom kursdeltagarna ofta hade lång yrkeserfarenhet föll det sig natur-
ligt att undervisningen i förhållandevis hög grad blev en dialog mellan 

På 1990-talet ordnade Fortbildningscentralen ettåriga ledarskapsutbildningar där 
man tillämpade kreativa inlärningsmetoder. Foto från kursen ”Lära, förändra, 
frigöra” år 1991. Från vänster Eva Jensen, Ingmar Lundqvist, Anneli Sjöholm, 
Ilse Waenerberg och Kristina von Weissenberg.
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lärare och studerande. Enligt Margita Vainio, som ledde kurscentralen 
under 1980- och 1990-talen, gick man inom vuxenutbildningen målmed-
vetet in för att deltagarna inte skulle betraktas som passiva mottagare 
utan aktiva producenter av ny kunskap. Kurscentralen blev något av ett 
experimentfält för konstruktivistisk pedagogik och problemcentrerade 
metoder med fokus på lärandet i stället för på undervisningen. Förebil-
der och läromedel för en mer interaktiv pedagogik hämtades under stu-
dieresor till bland annat Storbritannien, Holland, Tyskland och Belgien. 
Experter på vuxenutbildning från Sverige och Finland togs in som före-
läsare till personalutbildningar och fortbildningskurser i Åbo och Vasa.73

Under 1980-talet ordnade kurscentralen inte några regelrätta pedago-
giska utbildningar för sina lärare. Många yngre lärare vid Åbo Akademi 
kom ändå i kontakt med nya kursupplägg och undervisningsmetoder 
genom extraknäck vid Fortbildningscentralen. Bland de äldre professo-
rerna sympatiserade emellertid långtifrån alla med de strävanden mot 
social jämlikhet inom den högre utbildningen som den nya kurscentra-
len förkroppsligade. Kursverksamhet riktad till vuxenstuderande passade 
inte in i den klassiska bilden av ett universitet där högt meriterade veten-
skapsmän förmedlade ”på forskning baserad undervisning” till en utvald 
elit bland ungdomen. Margita Vainio minns att vissa professorer ansåg 
att universitetet borde värna om sin status och inte ”avakademisera” den 
högre utbildningen. Hon upplevde att vuxenutbildningen var ”väldigt i 
marginalen vid ÅA i början, vi var inte riktigt salongsfähiga”.74

Utgångspunkten för vuxenutbildningen var inte heller att socialisera in 
unga människor i vetenskapens och forskningens värld utan att svara på 
kunniga yrkesmänniskors behov av nya kompetenser i samhället. Kurs- 
centralens planerare kunde ägna sig åt utvecklingen av kurser och under-
visning på heltid. Lärarna på de akademiska institutionerna hade däre-
mot betydligt mer komplexa och motstridiga arbetsvillkor.

Från och med mitten av 1980-talet hittar man uttryck i debatten för 
att många lärare vid Åbo Akademi var medvetna om den kritik som rik-
tades mot den traditionella undervisningen men såg sig fångna i ett mot-
satsförhållande mellan undervisning och forskning. Lärarna upplevde att 
de förväntades göra det omöjliga med överstora undervisningsgrupper 
och små resurser. Till exempel professorn i nordisk historia Sune Jungar 
menade år 1986 att det nog fanns en allmän insikt på institutionerna 
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att man borde gå in för undervisningsmetoder som i högre grad aktive-
rade studenterna. Enligt honom behövdes det varken fler utredningar 
eller kurser i högskolepedagogik utan helt enkelt förändrade attityder 
och bättre materiella förutsättningar för god undervisning. Aktiverande 
metoder krävde nämligen mycket tidsödande förberedelser jämfört med 
traditionella metoder, påpekade Jungar. Han föreslog att man skulle ta 
modell från amerikanska universitet och anställa längre hunna studenter 
som undervisningsbiträden.75

Jungars tankar ingick i den ”pedagogiska utvärderingsrapport” (PUR) 
som år 1986 följde på studieutvärderingsrapporten (SUR) från året innan. 
Studentkåren hade bett sju lärare vid akademin att testa en kursutvär-
deringsblankett och skriva om sina erfarenheter. Studentkårens ordfö-
rande Hans Nordström noterade att tanken om utvärdering av under-
visningen, trots projektets anspråkslösa utformning, väckt oro bland 
akademins lärare. ”Undervisning ansågs, och anses kanske fortfarande, 
vara en privatsak mellan lärare och studenter. I den akademiska världen 
är det forskningen som räknas och den som kan utsättas för granskning”, 
skrev Nordström i inledningen.76

De lärare som deltog i PUR var positiva till kursutvärderingar som 

Margita Vainio var Fortbildningscentralens första planerare från år 1981 och dess 
direktör åren 1986–2002. Hon var personaldirektör för Åbo Akademi åren 
2002–2013.
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underlag för att utveckla kursinnehåll och undervisningsmetoder. Men 
problemet med pedagogisk utbildning för universitetets lärare var enligt 
teologen Karl-Gustaf Sandelin uppenbart och allmänt bekant för alla: 
den tog av den tid läraren borde använda för vetenskapligt arbete för att 
kunna konkurrera om de akademiska tjänsterna. Sune Jungar instämde: 
”Vi slarvar med undervisningen för att vi vill och bör forska. I universi-
tetssamfundet är det bara forskningen som värderas.”77

Redan i PUR år 1986 syntes de nya spänningsfält kring undervisningen 
som börjat uppstå till följd av den annalkande resultatstyrningen av uni-
versiteten. I sitt bidrag kopplade sociologen Thomas Rosenberg nämligen 
ihop studentkårens intresse för kursutvärderingar med Undervisnings-
ministeriets nyväckta intresse för att börja utvärdera universitetens verk-
samhet och binda statsanslagen till uppnådda resultat. Effektiveringen 
av universiteten enligt modeller från industrin var enligt Rosenberg den 
raka motsatsen till hans egen idealbild av den akademiska ämnesinstitu-
tionen som en småskalig miljö för fria studier i en anda av intellektuell 
dialog. Där framfördes kritik utan några byråkratiska mellanhänder. Där 
behövdes ingen pedagogisk professionalism, utan ”brister i suppliken 
kan kompenseras av personlig utstrålning och rent kunnande”. Detta, 
menade Rosenberg, var den vetenskapliga miljö han fått uppleva vid Åbo 
Akademi på 1970-talet och vilken nu hotades av ”resultatansvarstänkan-
dets flodvåg”.78

Från evighetsstudier till resultatansvar

En nationell undersökning år 1987 visade att examensreformen inte alls 
förkortat studietiden till 4–5 år, så som varit avsikten, utan snarast haft 
motsatt effekt. Andelen studenter som efter åtta års studier inte tagit 
examen steg från 33 procent bland dem som inledde studier år 1975 till 43 
procent bland dem som börjat studera år 1977. Åbo Akademi stack ut i 
undersökningen genom att Humanistiska fakulteten hade landets högsta 
andel studenter som avbröt eller bytte ämne. Mer än hälften av dem som 
1977 inlett studier vid HF hade senare lämnat fakulteten utan examen.79

Studieavbrytare och ”evighetsstuderande” hade det alltid funnits vid 
Åbo Akademi. Fram till och med 1980-talet uppfattades de inte som 
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uttryck för några brister i själva utbildningssystemet. Ur lärarnas per-
spektiv berodde utdragna eller avbrutna studier vanligen på faktorer som 
universitetet inte kunde påverka: studenternas ekonomi, deras förvärvs-
arbete vid sidan om studierna samt läget på arbetsmarknaden.80 När 
Humanistiska fakulteten år 1993 utredde vad som fördröjde studierna 
visade det sig att studenterna långt var av samma åsikt. Av de 880 stude-
rande som varit inskrivna vid fakulteten i mer än åtta läsår svarade 341 
personer. Det var bara en knapp femtedel som uppgav att studierna varit 
för teoretiska eller på något annat sätt inte motsvarat deras förväntningar. 
Likaså var det bara en femtedel som angav problem med slutarbetet och 
dålig handledning som en orsak till att studierna dragit ut på tiden. Den 
stora majoriteten svarade i stället att studierna blivit på hälft eftersom de 
av ekonomiska orsaker ägnat sig åt förvärvsarbete. Relativt många hänvi-
sade också till att studierna fått vänta eftersom de skaffat barn.81

De intervjupersoner som studerade vid akademin på 1980-talet och 
delvis ännu på 1990-talet vittnar om att varken universitetets eller det 
egna huvudämnets företrädare övervakade studiernas framåtskridande. 
”Man kunde studera så länge man ville och ingen ställde några frågor.” 
Få av dem ser att några direkta brister i undervisningens kvalitet skulle 
ha bidragit till att studenterna droppade av från sina studier. Ett undan-
tag utgjordes av avhandlingen pro gradu som bildade en hög och ibland 
oöverstiglig tröskel mellan studier och examen. Den åttio sidor långa slut- 
avhandlingen framstod som något skrämmande och väsensskilt från alla 
uppgifter och övningar studenterna utfört tidigare under studierna. En 
annan central orsak till att många lämnade akademin utan slutexamen 
var enligt minnesberättelserna att det helt enkelt inte uppfattades som 
särskilt viktigt att ta ut examen. ”Det fanns egentligen ingen orsak att 
göra sig klar” – vare sig ekonomiskt eller statusmässigt. Under den snabba 
tillväxtens år på 1970- och 1980-talen fanns det ändå jobb att få. Fick man 
en gång ett bra jobb spelade det ingen roll om man hade magisterbetyget 
i fickan eller inte. Detta ändrade egentligen först med massarbetslösheten 
i början av 1990-talet.82

På Finansministeriet och snart även Undervisningsministeriet sökte 
man på 1980-talet nya medel för att tvinga fram en ”effektivering” av 
universitetsutbildningen, så att fler ungdomar snabbare skulle kom ut 
i arbetslivet med en akademisk slutexamen. Samtidigt som riksdagen år 
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1986 lagstiftade om ökade anslag till högskolorna bestämde regeringen 
att högskolorna måste börja mäta, utvärdera och rapportera sina resultat 
inom forskning och utbildning. Fördelningen av universitetens anslag 
skulle knytas till mätbara resultat. Regeringen betonade att undervis-
ningen måste förnyas så att en magisterexamen verkligen kunde avläggas 
inom fyra till fem år. Under de kommande åren konkretiserades resultat-
styrningen steg för steg. Universitetens finansiering bands till det årliga 
antalet avlagda magister- och doktorsexamina.83

Den akademiska personalen vid Åbo Akademi förhöll sig i allmän-
het motsträvig till att låta ”näringslivstänkandet” på Undervisningsmi-
nisteriet påverka sina undervisningspraktiker. Effekterna på forskningens 
och undervisningens vardagspraktiker var därför länge rätt omärkliga.  
Resultatstyrningens nya logik tog emellertid skruv inom centraladministra- 
tionen, som mot slutet av 1980-talet vuxit till en betydande ny maktfak-
tor inom Åbo Akademi. De som hade ansvar för ekonomiplaneringen 
insåg att om man inte förbättrade utexamineringen skulle man inte få 
några ökade anslag och i värsta fall råka ut för nedskärningar.

En helt ny målformulering om att fästa ökad uppmärksamhet vid 

Den så kallade graduångesten är ett välkänt fenomen bland universitets-
studerande. Här avbildad i studentkårens publikation Alternativ studieguide  
år 1983. Teckning Anna Grönroos.
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”utvärdering och utveckling av undervisningsformerna” dök år 1988 för 
första gången upp i Åbo Akademis verksamhetsplan. Tidigare hade verk-
samhetsplanerna nästan uteslutande varit inriktade på den kvantitativa 
utbyggnaden av akademins verksamhet: hur studentantalet skulle utveck-
las, hur många nya tjänster akademin behövde och vilka nya undervis- 
ningsämnen man ville införa. Före slutet av 1980-talet innehöll planerna 
inte ett ord om utbildningens kvalitet.84

Under 1990-talet blev det däremot normal praxis i alla slags plane-
rings- och strategidokument att försöka påvisa hur Åbo Akademi gjorde 
allvarliga ansträngningar för att förverkliga regeringens önskan om kor-
tare studietider och effektivare utbildning. Dessa frågor blev också åter-
kommande inslag i rektors tal vid akademins inskription i början av läs-
året. I sitt inskriptionstal år 1989 talade rektor Bengt Stenlund ingående 
om akademins svaga examensstatistik. År 1990 tog han starkt ställning för 
att undervisningen vid akademin behövde utvecklas. Stenlund efterlyste 
modernare undervisningsmetoder som aktiverade studenterna och bättre 
utnyttjade deras egen kapacitet.85

Ett av de första stegen från ord till handling tog akademiledningen 
genom att tillsätta en studentdominerad arbetsgrupp med uppdrag 
att komma med förslag på hur man kunde förbättra undervisning och 
utbildning. Arbetsgruppen för Förbättrad inlärning och undervisning 
(FIU) kom till på initiativ av studentkåren men den fick större auktori-
tet än studentkårens egna tidigare utredningar eftersom den arbetade på 
uppdrag av akademin och räknade två professorer bland sina medlem-
mar. Under ledning av pedagogikprofessorn Rainer Nyberg genomförde 
gruppen en enkätundersökning som hösten 1990 besvarades av 179 stu-
derande och 82 lärare – bara fyra procent av studenterna men cirka en 
fjärdedel av den undervisande personalen vid Åbo Akademi.

Eftersom frågorna enbart var inriktade på brister i undervisningen blev 
studenternas svar en upprepning av tidigare kritik. Undervisningsmeto-
derna uppgavs vara traditionella, katederundervisning allmänt förekom-
mande och föreläsningarna ointressanta. Tentamensformerna gjorde stu-
dierna till korvstoppning och upprepning av det som stod i böckerna. 
Studenterna hade en negativ bild av handledare och handledning. De 
upplevde många föreläsare som oförberedda och inkompetenta att under-
visa. ”Många föreläsare intar också en slapp och negativ inställning till 
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undervisningen, eftersom deras forskning går framom undervisningen”, 
skrev FIU-gruppen i sin rapport våren 1991.86

Rapporten gav för första gången en bred bild av hur lärarna upplevde 
undervisningens problempunkter. De 82 lärare som svarat upplevde att 
studenterna var ”tentamensfixerade” och mer intresserade av att kassera 
in studieveckor än av att skaffa sig nya kunskaper. Studenterna ägnade av 
ekonomiska orsaker för mycket tid och energi åt förvärvsarbete. Många 
studerandes förkunskaper var så dåliga att det försvårade undervisningen. 
Studenterna var vana vid ”korvstoppningsundervisning” och kände sig 
främmande för alternativa arbetsformer. Lärarna önskade att studenterna 
skulle ifrågasätta och diskutera mera. De föreslog mer undervisning i 
form av seminarier och gruppövningar men uppgav samtidigt att bris-
ten på lärarresurser samt överstora studentgrupper ledde till att sådana 
undervisningsformer inte kunde användas. Lärarna saknade tid att för-
bereda god undervisning och förkovra sig. Prioriteringen av forskning 
framom undervisning både på systemnivån och i den akademiska perso-
nalens attityder utpekades som ett allvarligt hinder för god undervisning. 
Lärarna påpekade att Åbo Akademi helt saknade ett belöningssystem för 
god undervisning och pedagogisk meritering.87

FIU-arbetsgruppen kom med en lång lista på konkreta förslag, bland 
annat att varje student skulle få en egenlärare som följde upp studiernas 
fortskridande, att kurser i studieteknik skulle ordnas vid alla fakulteter, 
att kursutvärderingen skulle utvecklas samt att föreläsningarna skulle ges 
mera prägel av diskussion och dialog. De flesta punkterna handlade dock 
om åtgärder inriktade på att höja lärarnas pedagogiska förmåga och moti-
vation att utveckla undervisningen. FIU föreslog bland annat löneförhöj-
ningar för goda undervisningsresultat, beaktande av pedagogiska meriter 
vid utdelning av stipendier och tillsättandet av tjänster, samt pedagogisk 
grundutbildning och handledning i undervisningsarbetet för nya lärare. 
Men gruppen ansåg ändå att pedagogiskt utvecklingsarbete och fortbild-
ning fortsättningsvis måste vara helt frivilligt för personalen.88

Akademiledningen välkomnade förslagen. En stor del av dem gavs 
redan år 1991 status som akademins officiella målsättningar genom att de 
skrevs in i verksamhetsplanen. Akademin skulle minska kunskapsstoffet 
i utbildningarna, sammanföra småkurser till större studiehelheter, införa 
ett egenlärarsystem och utveckla de studerandes kommunikations- och 
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ledarfärdigheter genom grupparbeten samt skriftlig och muntlig fram-
ställning. När Bengt Stenlund samma år omvaldes till rektor deklarerade 
han att efter de stora resursökningar som riktats mot forskningen under 
de föregående åren var det nu undervisningen som stod i tur.89

Den förnyelse som utmålades gick emellertid i stå när Finland gick in 
i en djup lågkonjunktur och Åbo Akademis statsanslag skars ned under 
åren 1992–1994. Mitt bland permitteringar, nedfrusna tjänster och obe-
fintliga driftsanslag fanns det varken krafter eller resurser för nya sats-
ningar. Tre år efter FIU-rapporten hade nästan inget av det som grup-
pen föreslagit förverkligats, påpekade arbetsgruppens ordförande Rainer 
Nyberg i en intervju år 1994. Undervisningen betraktades fortfarande 
som en ”personlig angelägenhet” som inte diskuterades ens med kol-
legerna inom det egna ämnet, än mindre över institutionsgränserna. 
Nyberg menade att Åbo Akademi varit en föregångare med FIU men 
sedan halkat efter de andra finländska universiteten. På andra universitet 
hade man enligt honom redan skridit till åtgärder efter utredningar som 
visat på undervisningens låga standard.90

Det var knappast bara pengar som saknades. Förändringsmotståndet 
från både studenternas och lärarnas sida noterades av professorn i psyko-
logi Pekka Niemi som satt med i FIU-arbetsgruppen. Det fanns enligt 
Niemi ”en ohelig allians” mellan lärare som ville bibehålla status quo och 
studenter som gärna förhöll sig passiva för att slippa engagera sig. ”Det 
må vara tryggare att undvika en dialog som arbetsform ty möjligheten att 
få omedelbar och uppriktig feedback rörande sina arbetsvanor upplevs 
hotande av många lärare och studerande”, skrev Niemi i en kolumn i 
Meddelanden från Åbo Akademi. Studenternas kritik av undervisningen 
var enligt honom som ett eko från 1960-talet och visade att olika reformer 
för att förbättra undervisningen stampat på stället eftersom de lämnat 
själva inlärningsprocessen oförändrad.91

Den eskalerande resultatstyrningen skulle snart tvinga universiteten 
att få studenterna effektivt utexaminerade. Den bidrog till att många 
av de diskussioner och utvecklingslinjer som beskrivits här nådde en 
vändpunkt även vid Åbo Akademi mot slutet av 1990-talet. Den utveck-
lingen föregicks emellertid av en annan kraftig förskjutning inom synen 
på universitetets utbildningsuppdrag, nämligen en massiv utbyggnad av 
forskarutbildningen.
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Forskarutbildningen byggs ut

Utbildningen av nya forskare utgör en central del av den vetenskapliga 
reproduktionen. Forskarsamfundet utbildar och upptar i sin krets nya 
forskare som kan föra forskningen och undervisningen vidare. Men fram 
till och med 1960-talet hade många ämnen vid akademin inte några andra 
tjänster än själva professuren. Behovet av doktorander var i motsvarande 
grad litet eller obefintligt. Det förekom att vissa ämnen och professorer 
inte hade några doktorander alls och detta ansågs varken märkligt eller 
generande. Ännu på 1970-talet var det få doktorander som kunde finan-
siera sina forskarstudier annat än genom att förvärvsarbeta på dagarna 
och ägna sig åt avhandlingen på kvällar och veckoslut. Avhandlingsarbe-
tet blev lätt ett livsverk och det var inte ovanligt att doktorander ”avgick 
med döden”. Detta särskilt som vissa professorer gärna lade ribban för 
en godkänd avhandling så högt som möjligt för att måna om den aka-
demiska nivån.92

Bristen på kompetenta universitetslärare under ”studentexplosionens” 
år på 1960- och 1970-talen drog uppmärksamhet till doktorandernas 
dåliga villkor, men debatten kring forskarutbildningen var aldrig lika 
livlig vid Åbo Akademi som debatten kring grundutbildningen. Dok-
toranderna var ännu på 1980-talet relativt få och ingen utövade intresse-
bevakning för deras räkning i den omfattning som studentkåren gjorde 
för de grundstuderande. Assistent- och lärarföreningen vid Åbo Akademi 
(senare omdöpt till Forskarföreningen vid Åbo Akademi) hade bara en 
bråkdel av studentkårens resurser. I den mån man hittar kommentarer 
om forskarutbildningen vid akademin i material från 1960- och 1970-
talen handlar det därför mest om rektorer eller professorer som uttalar 
oro över den vetenskapliga återväxten och påtalar bristen på tjänster och 
anställningstrygghet för doktorander.93

Före 1990-talet var de enda nämnvärda förändringarna inom forskarut-
bildningen av kvantitativ natur. Under den snabba utbyggnaden av Åbo 
Akademi under 1970- och 1980-talen tillkom ett antal nya assistenttjäns-
ter vilka var avsedda för doktorander. Tidens sed var att professorn hand-
plockade någon bland sina studerande som han ”tyckte var begåvad” till 
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assistenturen för att skriva en licentiat- eller doktorsavhandling. Tjänsten 
var tidsbunden till tre år men förlängdes oftast med en andra period. 
Det förekom dock att assistenten blev petad efter den första perioden 
om professorn skaffat sig en ny favorit eller tappat tron på assistentens 
avhandlingsarbete.

Eftersom assistenten fick ta hand om en stor del av ämnets administ- 
ration och undervisning var det vid många institutioner ytterst krävande 
att få avhandlingen färdigställd ens inom två treårsperioder. Med litet 
otur kunde assistenten råka ut för att professorn satte honom eller henne 
att utföra sina egna tjänsteåligganden, till exempel att rätta tjocka högar 
med tentamenssvar. Vissa assistenter ansågs sporta med att göra sig oan-
träffbara för studenterna för att kunna ägna sig åt avhandlingen. De som 
lyckades få ett stipendium eller annan finansiering tog ofta tjänstledigt 
från assistenturen för att alls hinna forska. Många senare lärare och pro-
fessorer vid Åbo Akademi har inlett sin yrkesbana genom att vikariera för 
en sådan tjänstledig assistent.94

Själva forskarutbildningen bestod vid de flesta läroämnen närmast i 
den personliga kontakten med professorn, ämnets forskarseminarium 
samt det självständiga arbetet på avhandlingen. Vissa intervjupersoner 
beskriver situationen som att ”det inte fanns någon forskarutbildning”. 
Andra upplevde att de genom nära växelverkan med handledaren fick en 
mångsidig och skräddarsydd forskarutbildning, även om den var föga 
systematisk.95

Kritiska diskussioner om forskarutbildningens innehåll och metoder 
initierades i början av 1980-talet av kvinnoforskare och feminister vid 
Åbo Akademi. De ifrågasatte mansdominansen inom vetenskapssamfun-
det och studerade orsakerna till att kvinnor i mycket liten utsträckning 
disputerade trots att de sedan 1960-talet utgjorde en majoritet av de fin-
ländska högskolestuderandena. Ju högre upp på den akademiska karriär- 
stegen, desto färre var kvinnorna. Vid Åbo Akademi fanns i slutet av 
1970-talet en enda kvinnlig professor. Före 1980 disputerade bara 11 kvin-
nor vid akademin.96

När Åbo Akademis Studentkår år 1981 för första gången fick en kvinn-
lig styrelseordförande, Kerstin Häggblom, lyfte hon i sitt tal vid akade-
mins inskription fram frågan om vart kvinnorna tog vägen. ”Någonting 
måste ju vara fel när så få kvinnor forskar”, konstaterade Häggblom och 
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frågade sig om det fanns ett medvetet eller omedvetet motstånd mot 
kvinnor inom forskningens manliga värld.97

Ur de kritiska skildringarna av de strukturer som ansågs missgynna 
kvinnorna kan man utläsa mycket om hur forskarstudierna gick till och 
upplevdes av både kvinnor och män. I en debattskrift om forskarutbild-
ningen som Assistent- och lärarföreningen utgav år 1986 beskrev flera 
kvinnliga doktorander sin akademiska vardag. Viveca Ramstedt-Silén 
konstaterade att hon som kvinnlig forskare i statsvetenskap var ”en främ- 
mande fågel” i de flesta sociala sammanhang. ”Det förefaller gå en obruten 
linje mellan 1800-talets brittiska herrklubb och dagens statsvetenskap-
liga forskarsamfund” skrev Ramstedt-Silén som upplevde forskarsam- 
fundet som en ”konfliktfylld och traumatisk” värld av ”konkurrensanda 
á la tuppfäktning, av manliga riter och pojkaktiga upptåg”. De fåtaliga 
kvinnorna i denna värld blev visserligen välvilligt bemötta men också 
föremål för orimliga krav på att utgöra kvinnliga förebilder.98

Nina Kopola, forskare vid KTF, kommenterade i debattskriften den 
samtida stereotypen av forskaren ”som vill ge nästan hela sitt liv för den 
heliga vetenskapen, jobbar 12–16 timmar i dygnet, har inga andra intres-
sen (när skulle han hinna), träffar få andra människor (han kan bara tala 
om sin forskning) och har få mellanmänskliga relationer”. När en kvinna 
betraktade denna manliga forskarmodell och det manliga forskarsamhäl-
let kunde hon enligt Kopola lätt uppleva att hon inte passade in. Barbro 
Wiik, assistent i svenska, förklarade att assistenten vid en liten institution 
förutom lärare också var kanslist, vaktmästare och springflicka. ”Det blir 
så litet tid över för forskning, att man lika gärna kan strunta i den.” Det 
hade tagit Wiik åratal att lära sig protestera mot alla uppgifter som lasta-
des på assistenten. Att få avhandlingen färdig hade i slutskedet krävt tolv 
timmars arbetsdagar. ”Jag hade inte tid att umgås med vänner och anhö-
riga, och jag fuskade så mycket som det gick med andra assistentsysslor. 
… Det blev svårt att äta och sova, och isoleringen från de flesta sociala 
kontakter gjorde mig rätt olycklig.”99

Kvinnors erfarenheter av forskarstudier vid Åbo Akademi kartlades sys-
tematiskt år 1983 av sociologen Solveig Bergman. Hennes enkät till samt-
liga akademins 370 forskarstuderande besvarades av 97 kvinnliga och 165 
manliga licentiander och doktorander (svarsprocent 81) vilket gör Berg-
mans studie till den första och samtidigt mest omfattade undersökningen 
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av det ”gamla” systemet för forskarutbildning vid Åbo Akademi. De 
frågor Bergman ställde i sin enkät utgick från en tydlig förförståelse av 
en manlig dominans inom akademin. Gensvaret bland de kvinnliga fors-
karstuderandena bekräftade otvetydigt den bilden. Enligt svaren hade en 
majoritet av kvinnorna upplevt att de äldre männen högre upp i hierar-
kin uppmärksammade och uppmuntrade unga män i större utsträckning 
än unga kvinnor. Tre fjärdedelar av de kvinnliga forskarstuderandena höll 
med om påståendet att kvinnor fick mindre stöd och uppmuntran för 
forskarstudier än män.100

Inte minst rekryteringen till forskarstudier och assistenturer genom 
handplockning gjord av professorn upplevdes missgynna kvinnor. Åttio 
procent av kvinnorna och nästan hälften av de män som svarade på enkä-
ten ansåg att det akademiska ”skyddslingssystemet” (favoritism) var oför-
delaktigt för kvinnor. De kvinnliga forskarstuderandena hade inte upp- 
levt brist på uppmuntran från lärarnas sida under grundstudierna, men i 
övergången till forskarstudierna fanns en könsskillnad. Av männen hade 
54 procent mot 41 procent av kvinnorna uppmuntrats av sin professor att 
fortsätta. Större ansvar för familj och barn och större svårigheter att finan-
siera forskarstudierna var andra faktorer som höll tillbaka kvinnorna. 
Bara en tredjedel av de kvinnliga forskarstuderandena kunde ägna sig åt 
forskarutbildningen på heltid eller regelbundet på deltid, medan nästan 
hälften av männen kunde göra det.101

Bristen på handledning var ett återkommande tema i kritiska inlägg 
om forskarutbildningen under 1980- och 1990-talen. I Bergmans under-
sökning år 1983 uppgav över hälften av både de manliga och de kvinn-
liga forskarstuderandena att de inte alls hade någon personlig handledare. 
Betydligt fler kvinnor (27 %) än män (9 %) uppgav att kontakten med 
handledaren var dålig och 28 procent av kvinnorna menade att brister i 
handledningen försvårade deras forskarstudier. Bara en fjärdedel av kvin-
norna och en tredjedel av männen upplevde att de hade god kontakt med 
sin handledare.102

Under 1990-talet drevs inte frågan om de kvinnliga doktorandernas 
underläge med samma synlighet som tidigare. Den allmänna inställ-
ningen verkar ha varit att kvinnornas underrepresentation på de högre 
akademiska nivåerna skulle korrigera sig själv till följd av det stora anta-
let nya kvinnliga doktorander och doktorer som ”disputationsboomen” 
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på 1990-talet medförde. Kritiken under 1980-talet gjorde dock avtryck 
i Åbo Akademis jämställdhetsplaner i början av 1990-talet som under-
strök betydelsen av att undanröja hindren för kvinnor att göra akademisk 
karriär.103

Doktorandernas antal vid Åbo Akademi började öka i slutet av 1980- 
talet tack vare ökad extern finansiering. Doktorander anställdes särskilt 
inom de tekniska och naturvetenskapliga områdena inom projekt finansie-
rade av näringslivet, Finlands Akademi eller den statliga innovationscen-
tralen Tekes. Regeringens högskolepolitik uppsatte som ett nytt mål att 
antalet årligen utexaminerade doktorer i hela landet skulle fördubblas 
fram till slutet av 1990-talet, från 400 till cirka 800. Målet uppnåddes 
redan 1996, men expansionen av forskarutbildningen bara fortsatte.104

Även förståelsen av forskarutbildningens innehåll började i slutet av 
1980-talet förändras. Något tillspetsat kan man säga att äldre tiders dok-
torander fick stå för sin egen forskarutbildning, som genomfördes genom 
det självständiga och ofta ensamma arbetet med doktorsavhandlingen. 
Från och med 1990-talet började man däremot sträva efter att doktoran-
derna skulle genomgå en organiserad och på förhand planerad utbildning 
där det ingick vissa kurspaket och särskilda doktorandkurser. Inom Åbo 
Akademi var bland andra Pedagogiska fakulteten i Vasa tidigt ute med 
gemensamma obligatoriska kurser i metod och teori för fakultetens dok-
torander från och med mitten av 1990-talet.105

Genom hela 1980-talet disputerade årligen bara cirka tre procent av alla 
dem som var inskrivna för forskarstudier vid Åbo Akademi. I en debatt-
skrift år 1994 kommenterade forskarföreningens ordförande John Smeds 
att forskarutbildningen ”åtminstone inte imponerar med sin effektivi-
tet” och påpekade att akademin inte hade någon systematisk uppföljning 
av sin snabbt ökande skara forskarstuderande. Ansvaret och överblicken 
fanns enbart vid den enskilda institutionen och hos den handledande 
professorn.106

Forskarutbildningens innehåll och metoder tog en ny vändning år 1995 
då ett nytt system med forskarskolor finansierade av Finlands Akademi 
inrättades. Modellen togs från de amerikanska toppuniversitetens gradu-
ate schools. Forskarskolorna skulle skapa heltidstjänster för doktorander, 
sänka medelåldern på dem som disputerade, och framför allt öka antalet 
doktorsexamina, vilket ansågs viktigt för att få fram fler innovationer och 
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höja den nationella konkurrenskraften. Sammanlagt fick ändå bara 23 
procent av landets doktorander plats i någon forskarskola – inom huma-
niora och samhällsvetenskap bara 14 procent. 107

Åbo Akademi klarade sig relativt bra i den nationella konkurrensen 
om platserna i de första forskarskolorna som inledde sin verksamhet år 
1995. Akademin fick drygt fem procent av platserna fastän universitetets 
andel av landets forskarstuderande var bara drygt fyra procent. Sex av de 
67 nya forskarskolorna i landet koordinerades vid akademin. Variatio-
nen mellan forskarskolorna var stor – vissa var i praktiken bara finansie-
ringsmekanismer medan andra fungerade som verkliga graduate schools 
med genomtänkta program och aktiv kursverksamhet. I praktiken inne-
bar platsen i en forskarskola att doktoranden liksom tidigare tillbringade 
största delen av sin tid i vardagligt arbete på den egna institutionen. Ett 
par gånger per termin deltog man i något kurstillfälle eller seminarium 
ordnat av forskarskolan.108

Staten gick från mitten av 1990-talet in för en så massiv utbyggnad av 
forskarutbildningen att den försköt tyngdpunkten i universitetens verk-
samhet. Eftersom doktorander i praktiken är forskare kom forskningen i 
fokus för universitetets resursanvändning, uppmärksamhet och självbild 
på ett sätt som inte varit fallet sedan epoken före 1960-talets ”student- 
explosion”. Mellan åren 1986 och 2005 tredubblades antalet forskarstude-
rande i Finland medan antalet årligen avlagda doktorsexamina fyrdubb-
lades. Vid Åbo Akademi var utvecklingen ännu kraftigare. Under 1980-
talet låg antalet doktorsexamina vid hela akademin kring cirka tio stycken 
årligen, men år 1990 skedde plötsligt en fördubbling. Under andra halvan 
av 1990-talet växte antalet snabbt vidare till femtio disputationer år 2000 
och sjuttio år 2005. 109

Utvecklingen var så kraftig att Åbo Akademis kansler åren 1995–2003, 
Bertil Roslin, i en tillbakablick skrev att professorernas viktigaste arbets-
uppgift inte längre var att undervisa inom grundutbildningen utan att 
leda doktorandutbildningen. Det vetenskapliga arbetet vid akademin 
utfördes i allt större utsträckning av doktorander och postdoktorala fors-
kare, medan professorerna koncentrerade sig på att organisera forsknings-
projekt, handleda projektforskarna och skaffa fram finansiering.110

De som befann sig mitt uppe i undervisningsarbetet ute på institutio-
nerna kunde dock ha olika upplevelser av utvecklingens riktning kring 
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decennieskiftet år 2000. Till exempel professorn i statsvetenskap Göran 
Djupsund konstaterade i en intervju år 1999 att pressen på att utexa-
minera fler magistrar höll på att förvandla Åbo Akademi från ett forsk-
ningsuniversitet till ett undervisningsuniversitet.111 Docenten i hydrobio-
logi Tore Lindholm minns däremot att resultatansvaret för hans egen del 
främst märktes i form av stigande förväntningar på publicering utöver 
oförminskad undervisningsbörda:

Nypromoverade doktorer och akademistaten tågar in i domkyrkan, 2005.  
Foto Lars Berggren.
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Åtta timmar effektiv undervisning per dag och sedan förväntades man 

ännu publicera. (…) På 1980-talet var det ingen som frågade efter publi-

kationer. Efter den ekonomiska krisen på 1990-talet blev det skärpning 

i allra högsta grad. Man fick liksom ingen erkänsla för undervisningen. 

Det var publikationer som gav erkänsla och prestige inom kollegiet. 

Men studenterna gav förstås jättemycket erkänsla för undervisningen.112

Kansler Roslin, professor Djupsund och docent Lindholm kan alla sägas 
ha haft rätt, för 2000-talet blev en tid då universitetet skulle prestera 
mera, mycket mera, av allt – både forskning och undervisning.

Vändpunkt v id millennieskiftet

Sett i ett längre tidsperspektiv framstår åren kring millennieskiftet 2000 
som en historisk brytpunkt i fråga om attityderna till undervisningen vid 
Åbo Akademi. Övergången till den resultatbaserade finansieringsmodell 
som diskuterats sedan slutet av 1980-talet genomfördes stegvis under åren 
1994–2003. Men så som många intervjupersoner minns utvecklingen var 
det först i början av 2000-talet som resultatstyrningen konkret började 
märkas av i det vardagliga arbetet. Förändringen syntes först i form av 
en rad olika åtgärder avsedda att förbättra ”genomströmningen” och nå 
upp till de stigande resultatmålen för antalet utexaminerade magistrar 
och doktorer.

Undervisningsministeriet drev på ständigt höjda målsättningar och 
akademin accepterade dem för att kunna utöka sin finansiering och 
hänga med i kapplöpningen med andra universitet. Åren 1991–1993 utex-
aminerade Åbo Akademi i medeltal 370 magistrar och 20 doktorer årli-
gen. Åren 1998–2000 hade målen höjts till 459 magistrar och 37 doktorer 
årligen. Sedan höjdes de ytterligare för åren 2001–2003 till 540 magist-
rar och 55 doktorer per år. Den undervisande personalen ökade under 
samma tioårsperiod med bara femton procent, från cirka 330 till cirka 
380, räknat i årsverken.113

I den treårsplan som gjordes vid Åbo Akademi år 1995 syns resultatstyr-
ningens effekter tydligt i form av en detaljerad statistisk analys som visade 
att man under de gångna fem åren inte lyckats förkorta studietiderna. 
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Avbrytarprocenten bland dem som inlett sina studier 1987–1990 var över 
50 procent vid HF, MNF och TF (Teologiska fakulteten) och bara något 
lägre vid SF, KTF och PF. Den lösning som lyftes fram i verksamhetspla-
nen var att ”höja utbildningens kvalitet”. Utvärdering av undervisningen 
skulle göras till en integrerad del av verksamheten och akademin skulle 
satsa på högskolepedagogik och utveckling av nya undervisningsformer.114

Studentkåren drev på utvecklingen med en serie diskussionsmöten på 
alla fakulteter våren 1995. Studenterna upplevde fortfarande att forsk-
ningen prioriterades på alla fronter medan lärarna betraktade undervis-
ningen som en betungande ”skyldighet”. Pedagogisk fortbildning för 
lärarna stod än en gång i fokus för studenternas förbättringsförslag. Den 
här gången backades de upp av rektor Bengt Stenlund som i ett följe-
brev till studentkårens rapport uppmanade fakulteter och institutioner 
att kritiskt granska sin undervisning i ljuset av studentkårens utredning. 
Stenlund deklarerade att han som rektor skulle sträva efter att också fram-
gångsrikt undervisningsarbete beaktades när anslag fördelades mellan 
ämnen och institutioner.115

Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi började erbjuda återkom-
mande kurser i högskolepedagogik för akademins personal från och med 
år 1995. Ett beslut i saken av prorektor Allan Rosas signalerade akademi- 
ledningens välvilja. Men vilken roll undervisningsförmåga och pedago-
giska meriter skulle spela vid tillsättandet av akademiska tjänster var fort-
sättningsvis en brännande fråga. En rad utredningar och planer inom aka-
demin föreslog att undervisningsförmågan borde betonas mer vid urvalet 
av nya anställda, men när akademistyrelsen våren 1995 behandlade frågan 
gick man fortfarande mycket försiktigt fram. Styrelsen godkände endast 
en rekommendation om vad som skulle beaktas när undervisningsförmå-
gan bedömdes (pedagogisk utbildning, praktisk undervisningserfarenhet, 
förmåga att producera läromaterial, samt undervisningsprov). Man över-
lämnade åt fakulteterna att bestämma hur och i vilken mån detta alls 
skulle vägas in i själva anställningsbeslutet.116

Åbo Akademis nya rektor Gustav Björkstrand initierade i slutet av 
1990-talet ett antal arbetsgrupper som skulle komma med förslag på 
hur akademin kunde klara ministeriets snabbt stigande examensmål. 
En av grupperna, under ledning av professorn i skol- och högskole- 
pedagogik Claes-Göran Wenestam, föreslog år 1999 att 15 studieveckor i 
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högskolepedagogik (motsvarande cirka fyra månaders studier på heltid) 
skulle bli behörighetskrav för alla nya lärare vid Åbo Akademi. Nyan-
ställda skulle ha två år på sig efter utnämningen att avlägga kurserna. 
Det föreslogs också att åtta studieveckor högskolepedagogik skulle bli en 
obligatorisk del av forskarutbildningen.117

Men responsen från fakulteterna visade att motståndet var starkt. De 
högskolepedagogiska studierna sades vara för omfattande och fick absolut 
inte göras obligatoriska. Särskilt utlåtandet från Kemisk-tekniska fakul-
teten andades en stark skepsis mot behörighetskrav av den här typen. 
Enligt fakulteten motverkade kraven sitt syfte ”då personer med formell 
kompetens åsidosätter personer med praktisk erfarenhet och naturlig 
begåvning och intresse”. Kraven på högskolepedagogiska studier skulle 
enligt KTF ytterligare försvåra rekryteringen av nya lärare i en situation 
där fakulteten redan hade svårt att tävla med industrin om bra förmå-
gor.118 Slutresultatet blev att akademistyrelsen år 2000 beviljade medel 
för årliga kurser i högskolepedagogik, men än en gång bara ”rekommen-
derade” den undervisande personalen att delta i kurserna. Doktorander 
fick möjlighet att tillgodoräkna sig högskolepedagogik som frivilligt val-
bara studier.119

Bengt Stenlund (till höger), professor i teknisk polymerkemi, var Åbo Akademis 
rektor åren 1988–1997. Han drev aktivt på olika åtgärder för att utveckla 
undervisningen vid akademin.
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Fastän en uppvärdering av högskolepedagogiken sakta kröp in i verk-
samhetskulturen var attityderna på många håll fortfarande skeptiska. 
Även om många lärare såg ett pedagogiskt värde i kursutvärderingar 
fanns vid akademin en uttalad rädsla för att utvärderingarna skulle bli 
kontrollinstrument riktade mot den undervisande personalen. Tove Fors-
lund som arbetade vid Fortbildningscentralen i Åbo med kortkurser om 
universitetspedagogik under andra halvan av 1990-talet minns att de nya 
pedagogiska metoder som användes inom vuxenutbildningen fortfarande 
betraktades som ”litet suspekta och inte helt rumsrena” inom universite-
tets reguljära undervisningsutbud. Enligt Forslund förekom det ofta en 
”det går inte”-attityd gentemot nya undervisningsmetoder och pedago-
giska grepp: ”Ja, det där är säkert bra, men det går nog inte i mitt ämne, 
inte på mina kurser”.120

Att döma av intervjupersonernas berättelser motsvarade de pedagogik-
kurser som ordnades i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet inte 
alltid deltagarnas förväntningar. Kurserna uppfattades av vissa deltagare 
som alltför teoretiska och abstrakta, av andra som alltför elementära och 
föga matnyttiga för utmaningarna i det egna ämnets undervisning. Vissa 
deltagare upplevde att deras tidigare erfarenhet av undervisning inte 
beaktades. I en utvärdering av undervisningen år 2000 önskade Kemisk- 
tekniska fakulteten att pedagogikkursernas lärare skulle beakta kunskaps-
nivån hos dem de undervisade, ”så att pedagogiklektionerna inte riktar 
sig till minderåriga”. En av intervjupersonerna mindes att ”stoffet kunde 
ha använts för att undervisa blivande klasslärare, men på universitetsnivå 
kändes det inte meningsfullt”. Många lärare ansåg det vara mera givande 
att diskutera undervisningsfrågor med kollegerna vid det egna ämnet. De 
tekniska och naturvetenskapliga ämnena hävdade i rapportering till aka-
demiledningen att deras lärare inte hade tid att gå på kurserna eftersom 
de var överbelamrade med annat arbete, medan inställningen åtmins-
tone officiellt var mer positiv inom humaniora, teologi, pedagogik och 
vårdvetenskap.121

Det lärarteam vid Pedagogiska fakulteten i Vasa som år 2000 fick i upp-
drag att utforma ett större högskolepedagogiskt kurspaket märkte tydligt 
av det akademiska samfundets ovilja. När prorektor Sven-Erik Hansén 
besökte fakulteterna för att informera om de nya kurserna var det många 
dekaner som ansåg att utbildningarna inte behövdes. Det oaktat fylldes 
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kursplatserna och från och med år 2000 avlades kurserna årligen av ett 
tjugotal lärare, doktorander och administratörer. Professorerna lyste dock 
med sin frånvaro och år efter år var det även en stor övervikt av kvinnliga 
deltagare på kurserna. Åren 2000–2007 slutförde 163 kvinnor men bara 
44 män kursen i universitetspedagogik. En bidragande orsak var att de 
flesta deltagarna kom från de humanistiska och pedagogiska områdena, 
medan de tekniska och naturvetenskapliga områdena var underrepresen-
terade. Obalansen skvallrar ändå om bakomliggande könade föreställ-
ningar om forskar-lärarens uppgift, roll och status inom akademisamfun-
det, vilka vore intressanta att granska närmare.122

Kraven på att utexaminera allt fler magistrar i allt snabbare takt för att 
trygga basfinansieringen ledde också till en rad andra konkreta åtgärder i 
början av 2000-talet. Ett av de mer drastiska men snart övergivna tillta-
gen var att Åbo Akademi åren 2001–2005 experimenterade med att dela 
in läsåret i tre terminer i stället för två för att intensifiera studierna och 
samtidigt frigöra mera tid för forskning.123 Flera andra åtgärder inrikta-
des på att hjälpa studenterna att förstå examenskraven och planera sina 

Förutom att sätta finansiell press på universiteten ville många politiker också 
skärpa kraven på de studerande för att höja studietakten. År 1998 föreslog en 
arbetsgrupp utsedd av Undervisningsministeriet att den tidigare obegränsade 
studierätten skulle upphöra efter fem års studier. På bilden samlas studerande 
vid Åbo Akademi år 2000 för att demonstrera mot då aktuella planer på att 
begränsa studierätten.
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studier effektivt och målinriktat – ett problemkomplex som varit aktuellt 
sedan 1970-talet. Det var fortfarande oklart för många studenter vad som 
måste och kunde ingå i en examen. Kraven varierade stort mellan olika 
utbildningsområden. Det system med egenlärare som FIU-gruppen före-
slagit redan år 1991 prövades för första gången vid Samhälls- och vård-
vetenskapliga fakulteten i Vasa i slutet av 1990-talet och byggdes under 
första halvan av 2000-talet ut till att omfatta hela akademin. Varje ny 
studerande tilldelades en ansvarig lärare som hjälpte till med planeringen 
av studierna och aktivt följde upp hur studenten klarade sig.124

I samma anda satsades stora resurser på att utveckla datasystemet Min-
Plan som år 2005 togs i bruk vid hela Åbo Akademi. MinPlan var dels 
en databank där studenter och lärare kunde hitta all information om 
kurser och examenskrav, dels ett nätbaserat verktyg som studenterna 
skulle använda för att göra upp sina individuella studieplaner. Systemets 
praktiska utförande och bristande användarvänlighet fick kritik av både 
lärare och studenter. ”Minplanandet” tvingade ändå studenterna till en 
mer genomtänkt planering av sina studier och lärarna till en bättre doku-
mentation av innehåll och målsättningar i de tusentals olika kurser som 
erbjöds vid akademin.125

Ett annat problemkomplex utgjorde alla de studenter som blev häng-
ande med ”bara gradun kvar”. På den här fronten försökte många ämnen 
med höga avbrottsprocenter att intensifiera handledningen och aktivare 
hålla kontakt med studerande som ”försvann” i graduskedet. Fortbild-
ningscentralen ordnade i slutet av 1990-talet stödgrupper under namnet 
”Graduväktarna” och vid humanistiska fakulteten lanserades år 2002 pro-
jektet ”Graduresan” för studerande som på grund av jobb, familj och 
boende på annan ort hade magisteravhandlingen på hälft. Fakulteten 
anställde en extra handledare som steg för steg ledde gruppen genom 
processen med att färdigställa avhandlingen. Projektet stod modell för 
liknande grupper också vid andra fakulteter.126

Listan på olika initiativ och projekt som sjösattes under 00-talet i 
syfte att förbättra undervisningens kvalitet och effektivitet kunde göras 
lång. I början av årtiondet kanaliserade Undervisningsministeriet stora 
resurser till virtualiserad utbildning, det vill säga planering och undervis-
ning av nätkurser, vilket gav användningen av IT inom undervisningen 
vid akademin en stor knuff framåt. År 2003 grundades Lärcentret vid 
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Åbo Akademi som först var ett virtuellt resurscenter för lärare som ville 
utveckla sin undervisning men snart växte till en fysisk enhet med dussin- 
talet medarbetare på hel- och deltid. Frågan om utveckling av högskole-
pedagogiken var i flera repriser uppe i akademistyrelsen och flera arbets-
grupper och föredragande tjänstemän arbetade med tematiken.127

Parallellt med allt detta pågick också under första halvan av 2000-talet 
den så kallade Bolognaprocessen som syftade till att göra universitets-
examina jämförbara och likvärdiga inom hela den Europeiska unionen. 
Reformen handlade i Finland mest om studiernas struktur, inte så mycket 
om deras innehåll, men den nya modellen med kandidatexamen på tre 
år och magisterexamen efter ytterligare två års studier tvingade fram en 
uppstädning i de gamla och på sina håll snåriga gamla examensbestäm-
melserna. I viss mån skedde också en minskning av innehållet i examina. 
Särskilt för kandidatstudiernas del blev examenskraven och studiegången 
tydligare. Den nya kandidatavhandling som infördes gjorde att studen-
terna i många ämnen fick bättre träning inför det kommande arbetet 
med magisteravhandlingen.128

Datorplatser för studerande i Academill, Åbo Akademis campus i Vasa, på 
2000-talet.
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Stark kontinuitet och snabba förändringar

Efter fyra årtionden av diskussioner, kritik och reformförsök levde uni-
versitetsundervisningens gamla traditioner vidare in i 2000-talet sida vid 
sida med nya synsätt och metoder. De klassiska undervisningsformerna – 
föreläsning, laboration, seminarium, uppsatsskrivande – har även under 
det nya århundradet utgjort centrala delar av undervisningsutbudet som 
uppskattats av både lärare och studenter. Lärarens akademiska frihet 
att själv välja stoffet och formerna för sin undervisning är fortfarande 
stor och det finns fortfarande många innehavare av undervisningstjäns-
ter vid Åbo Akademi vilka inte har någon formell pedagogisk utbild-
ning. Samma skillnader mellan disciplinernas och vetenskapsområdenas 
undervisningsformer som existerade på 1960-talet går till stora delar att 
urskilja även i dag.

Universitetsundervisningens ”grammatik” visade sig ända fram till 1990- 
talet vara mycket motståndskraftig gentemot yttre försök att förändra 
dess praktiker och grundläggande normer. När man i dag läser handling-
arna från examensreformens dagar på 1970-talet känner man igen mycket 
sådant som senare ständigt återkommit och i viss mån genomförts först 
på 2000-talet: till exempel tvärvetenskaplighet, problembaserat lärande 
och växelverkan mellan studier och arbetsliv. Men ända sedan examensre-
formens dagar har förändringar inom undervisningen bromsats inte bara 
av traditionella attityder utan också av materiella faktorer såsom bristen 
på lärarresurser och ett meriteringssystem som belönade och uppmunt-
rade endast forskning.

Kampen och debatten kring undervisningen kan ses som en konfron- 
tation mellan olika uppfattningar om universitetets väsen. Politiker och 
tjänstemän betraktade i allt högre grad den högre utbildningen i eko-
nomiska termer och eftersträvade kostnadseffektiv utbildning av ung-
domen för arbetsmarknadens behov. I det perspektivet framstod hög- 
skolepedagogik och nya undervisningsmetoder som medel för att göra 
utbildningen målorienterad och effektiv, ungefär så som de industri-
ella processerna i en fabrik kan strömlinjeformas av externa konsulter 
med produktionsteknisk expertis. Inom universitetets kulturella och 
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institutionella kontext kom emellertid förändringstrycket utifrån att upp-
fattas som ett hot mot undervisningens frihet och utbildningens veten-
skapliga natur. Högskolepedagogikens öde var att i hög grad bli associe-
rad med externa krav som ansågs undergräva det fria kunskapssökandet 
och därmed kärnan i universitetets särart.

De akademiska lärarna var med få undantag individer som valt den 
akademiska banan på grund av sitt intresse för och sin skicklighet inom 
forskningen, inte undervisningen. De ansåg att universitetsutbildningens 
speciella värde låg i att lärarna var aktiva forskare och ansedda specialister 

Föreläsning i Auditorium I i Handelshögskolans hus på Henriksgatan år 2010. 

inom sin vetenskapliga disciplin, samt att undervisningsmetoderna måste 
vara tätt knutna till disciplinens speciella karaktär och traditioner. Kanske 
var det därför de tyckte att högskolepedagogiken bjöd på alltför grova 
generaliseringar och passade dåligt samman med den akademiska varda-
gens realiteter och personalens stora arbetsbelastning.

Trots de starka inslagen av kontinuitet i undervisningens grammatik 
framstår utvecklingen sedan slutet av 1990-talet som ett avgörande skifte 
i undervisningskulturen vid Åbo Akademi. Allt fler nya undervisnings-
former har kommit in parallellt med de gamla och variationen mellan 
individuella lärare är i dag större än någonsin. Aktiverande metoder 
som ställer studenterna i centrum och framhäver betydelsen av växelver-
kan mellan studenterna och läraren samt studenterna emellan är tidens 
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melodi. Diskussioner, problembaserat lärande, projektkurser, grupparbe-
ten med mera har på 2000-talet fört in sådana element i undervisningens 
verklighet som stod på examensreformens ”utopiska” program redan på 
1970-talet.

Resultatansvaret från 1990-talet och framåt skapade i princip ekono-
miska incitament för alla nivåer i organisationen att upprätthålla studen-
ternas motivation och göra studiegången så smidig som möjligt. Ur den 
enskilda forskar-lärarens synvinkel var ändå den nya eran motsägelsefull. 
Samtidigt som de kvantitativa examensmålen och utbildningens kvalitet 
fick allt mer uppmärksamhet ökade också trycket att forska och publicera 
mera. Det här gällde både de fast anställda och alla de stipendiater, snutt-
jobbare, vikarier, timlärare och visstidsanställda som utförde en betydande 
del av undervisnings- och forskningsarbetet vid akademin. Trots det stän-
diga mantrat om examensstatistikens betydelse för universitetets ekonomi 
kvarstod forskningens primat: när det kom till kritan ansågs det finare att 
forska än att undervisa. De som satsade tid och energi på undervisningen 
kunde fortfarande uppleva att de inte fick någon erkänsla utan halkade 
efter mer forskningsinriktade kolleger i den akademiska kapplöpningen.

Ingen av de akademiska lärare som intervjuades för den här undersök-
ningen mindes att han eller hon skulle ha väsentligen ändrat sina egna 
undervisningsmetoder och undervisningspraktiker till följd av resultat-
styrningen. Det här kan tolkas som ett uttryck för universitetskulturens 
motvilja mot styrning uppifrån, men också som en indikator på att större 
förändringar i undervisningskulturen är knutna till den långsamma gene-
rationsväxlingen inom lärarkåren. I takt med den enorma expansionen av 
doktorandutbildningen har konkurrensen om lärartjänsterna i de flesta 
ämnen hårdnat betydligt under 2000-talet. Doktorsgrad har i praktiken 
blivit ett minimikrav för anställning men i tävlan om tjänsterna har också 
pedagogiska meriter blivit en faktor som ingen längre har råd att ignorera 
oavsett personligt intresse eller ointresse. Studier i universitetspedagogik 
har blivit en allt mer given del av doktorandernas och de yngre forskar-
nas kompetensutveckling. Fastän forskning fortfarande anses mer grund-
läggande för arbetet vid universitetet har kraven på professionalitet och 
formell kompetens också inom undervisningen blivit striktare och mer 
explicita. Undervisningen är inte längre den privata sfär inom universite-
tet som den en gång var.
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Se Nordström, Academia Aboensis rediviva, s. 120, 144.

147 Huldén hänvisar också till att Westermarck hade förbehållit sig rätten att sköta sin 
professur vid LSE och skulle då vara tjänstledig under vårterminerna. Det här måste 
vara en efterhandskonstruktion. Arrangemanget med helt lediga vårterminer för 
Westermarck infördes först 1927. Se Westermarcks genmäle, citerad i Lageborg, ’Ett 
rektorsval med efterspel’, s. 145. 

148 Huldén, Severin Johansson, s. 121. 
149 Rindell till Westermarck 2.12.1920, 8.2.1921, ÅAB: EW. 
150 Lagerborg till Westermarck, 29.3.1921, citerat hos Lagerborg, ’Ett rektorsval med 

efterspel’, s. 129. 
151 Lagerborg, Edvard Westermarck och verken från hans verkstad, s. 110. 
152 Westermarck till Rindell 24.4.1921, ÅAB: AR; Lagerborg, ’Ett rektorsval med 

efterspel’, s. 130; Nikander till Westermarck 4.3.1921, ÅAB: EW. Nordström, 
Academia Aboensis rediviva, s. 155, uttalar en likadan förmodan. 

153 Nordström, Academia Aboensis rediviva, s. 158–161. 
154 Westermarck till Rindell 24.4.1921, ÅAB: AR. Se även Westermarck till Lagerborg 

24.4.1921, ÅAB: RL.  
155 Westermarck till Lagerborg 24.4.1921, ÅAB: RL, citeras hos Lagerborg, ’Ett rektorsval 

med efterspel’, s. 137. 
156 Westermarck till Lagerborg 8.11.1921, ÅAB: RL.  
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157 Johanssons far anges i Årsskrift utgiven av Åbo Akademi 3 (1919) som ’timmerman’  
(s. 19). Också Lindman kom från jämförelsevis enkla förhållanden; hans fars yrke 
anges som ’kyrkvärden i Ekenäs’ (s. 22) medan Wahls far anges som ’handlande’ (s. 30). 

158 Söderhjelm, Åbo tur och retur, s. 71. 
159 Söderhjelm, Åbo tur och retur, s. 64, 71–72; Huldén, Severin Johansson.  
160 Wahl till Johansson, 12.5.1921, ÅAB: SJ.
161 Huldén, Severin Johansson, s. 120. Ignacy Jan Paderewski var premiärminister i Polen 

från januari till december 1919. 
162 Söderhjelm, Åbo tur och retur, s 64. 
163 Se Johanssons inskriptionstal 15.9.1921, referat hos Huldén, Severin Johansson, s. 123–124. 
164 Söderhjelm, Åbo tur och retur, s. 56. Se även Huldén, Severin Johansson, s. 130–131, 

om Johanssons PR–metoder. Huldén beskriver en scen där Johansson viftar med en 
nyanländ check på 1,1 miljoner inför en redaktör från Dagens Nyheter. 

165 Se närmare Nordström, Academia Aboensis rediviva, s. 188–191. 
166 Ralf Hultberg hänvisar till ett brev av Arthur Montgomery till Eli F. Heckscher, 

”Från kyrkligt håll hade initiativ tagits för en teologisk fakultet i Vasa: Detta 
väckte självbevarelsedriften i Åbo och man ansåg lämpligt manifestera viss 
kyrklig sympati”. Montgomery till Heckscher, 26.4.1922, Kungliga Biblioteket: 
Eli F. Heckschers brevsamling (KB: EFH), citeras i Ralf Hultberg, Vetenskap och 
Politik. Vetenskapliga kontakter Sverige–Finland i en brydsam tid. Skiss 2013-04-21, 
Manuskript, Idé- och lärdomshistoria (Stockholms Universitet 2013), s. 25. 

167 Westermarck till Svante Dahlström 6.5.1922, ÅAB: SD. 
168 Montgomery till Heckscher 26.4.1922, KB: EFH, citeras i Hultberg, Vetenskap och 

politik, s. 25. 
169 Montgomery till Heckscher 26.4.1922, KB: EFH, citeras i Hultberg, Vetenskap och 

politik, s. 25.  
170 Rolf Pipping till Westermarck 12.3.1924, ÅAB: EW. 
171 Följande beskrivning är huvudsakligen baserad på Lars Westerlund, 

Sammanslutningen Svältremmen. Åbo Akademis Lärare– och tjänstemannaförening 
1923–27 (Åbo 1985). Även Nordström, Academia Aboensis rediviva har anlitats .    

172 Samtidigt med lönefejden, vårvintern 1924, uppstod ytterligare en pinsam affär 
som brukades som tillhygge mellan de två fraktionerna. Helge Backlund, professor 
i geologi och mineralogi, hade uppgett sig ha en doktorsgrad från Wien. Det kom 
nu fram att han inte alls hade det. Eftersom uppgiften fanns införd i Åbo Akademis 
årsskrift för 1919 var Westermarck, dåvarande rektor och alltså nominellt utgivaren, 
indirekt ansvarig (se Årsskrift utgiven av Åbo Akademi 1919, s. 34). Rolf Pipping tyckte 
att ”[l]igan här vid Akademien”, med andra ord Johanssons anhängare (i detta fall 
Lindman och Wahl), försökte skjuta skulden på Westermarck. Rolf Pipping till Wester-
marck 12.3.1924, ÅAB: EW. Se närmare Nordström, Academia Aboensis rediviva, s. 206–207.  

173 Nordström, Academia Aboensis rediviva, s. 178. Dahlströms lön sänktes från 51 000 
till 24 000 mark om året. Nordström, Academia Aboensis rediviva, s. 176. 

174 Svante Dahlström till Westermarck 13.7.1923, citeras via Westerlund, 
Sammanslutningen svältremmen, s. 11. 

175 R. P. [Rolf Pipping], ’Åbo Akademi i en återvändsgränd’, Nya Argus 1.8.1924,  
s. 160–162. 

176 R. P., ’Åbo Akademi i en återvändsgränd’, s. 162. 
177 Westerlund, Sammanslutningen Svältremmen, s. 20. 
178 Huldén, Severin Johansson, s. 141, 77–79. 
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179 ’Åbo Akademi’, Åbo Underrättelser 12.9.1924, citeras via Westerlund, 
Sammanslutningen Svältremmen, s. 21. 

180 Rindell till Wrede 27.10.1924, citeras via Westerlund, Sammanslutningen Svältremmen,  
s. 22. Westerlund fortsätter: ”Det är dock antagligt att frågan om vilka påtryckningar 
som kommit till användning skall få en tilläggsbelysning då Rolf Pippings 
korrespondens blir tillgänglig år 1989.” En senare granskning av korrespondensen 
avslöjade dock inga brev med nya upplysningar (Westerlund, muntlig uppgift).  

181 Montgomery till Heckscher 30.10.1924, KB: EFH, i Hultberg, Vetenskap och politik, 
s. 26. 

182 Lagerborg till Westermarck 31.1.1927, ÅAB: EW. 
183 Westermarck till Lagerborg 22.2.1927, ÅAB: RL.  
184 von Törne till Westermarck, 8.2.1927, ÅAB: EW.
185 Nordström, Academia Aboensis rediviva, s. 229–233. 
186 Åbo Akademi, bilaga till Konsistoriums protokoll 5.5.1920, citeras via Lars Berggren, 

’Josef Strzygowski – en främmande fågel i Finland’, Renja Suominen-Kokkonen 
(red.), Shaping of Art History in Finland, Konsthistoriska studier 36 (Helsingfors 
2007), s. 84–97, här s. 90. 

187 Se närmare Lagerborg, Ord och inga visor, s. 149–194. 
188 Nordström, Academia Aboensis rediviva, s. 218; Lagerborg, ’Ett rektorsval med 

efterspel’, s. 148. 
189 Veikko Anttonen, Uno Harva ja suomalainen uskontotiede (Helsinki 1987), s. 107.  
190 Nordström, Academia Aboensis rediviva, s. 145, 217. 
191 Lars Berggren, ’Josef Strzygowski’. Se även Lars Berggren, ’Josef Strzygowski och 

historien om ett tidigt vägval i Åbo Akademis historia’, Finsk Tidskrift  T. 267–268 
(2010), s. 245–271; Åsa Ringbom, ’Konsthistoria med konstteori’, Solveig Widén 
(red.), Åbo Akademi 1918–1993, volym 2 (Åbo 1993), s. 139–155, här s. 140–143. 

192 Söderblom till Westermarck 10.3.1920, ÅAB: EW, citat via Berggren, ’Josef 
Strzygowski’, s. 89. 

193 Se exempelvis von Törne till Westermarck 13.12.1920, ÅAB: EW. 
194 Berggren, ’Josef Strzygowski’, s. 90–91. 
195 Strzygowski till Tikkanen 12.6.1920, Helsingfors Universitetsbibliotek: 

Handskriftsavdelningen, via Berggren, ’Josef Strzygowski’, s. 91.  
196 Alexander Gadolin utnämndes 1921 till en juridisk professur (sedan september 1922 

benämnd ’privaträtt med allmän rättslära’). Om Statsvetenskapliga fakultetens första 
skeden se Nordström, Academia Aboensis rediviva, s. 145–147, 219–221. 

197 Hultberg, Vetenskap och politik. 
198 Rindell till Heckscher 5.12.1917, KB: EFH. Citeras i Hultberg, Vetenskap och politik, 

s. 10. 
199 K.A. Wieth-Knudsen till Rindell 8.10.1918, 11.10.1918, 30.10.1918, ÅAB: AR.  
200 Westermarck till Rindell 18.11.1918, ÅAB: AR. Enligt Hultberg blev Wieth-Knudsen 

efter andra världskriget impopulär i Danmark. ”Han hade under trettiotalet hyllat 
nazismen som den enda barriären mot kommunismen”. Hultberg, Vetenskap och 
politik, s. 11. 

201 Wieth-Knudsen till Rindell 23.8.1930, ÅAB: AR
202 Heckscher till Westermarck, 29.10.1919, KB: EFH, citeras i Hultberg, Vetenskap och 

politik, s. 12–13. Heckscher hade sökt upp Westermarck redan i juni 1915 under en 
resa till London. Se Westermarck till Heckscher 29.6.1915 och 5.7.1915, KB: EFH, 
citeras i Hultberg, Vetenskap och politik, s. 7. 
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203 Heckscher till Westermarck 29.10.1919, 4.11.1919, ÅAB: EW; Westermarck till 
Heckscher 1.12.1919, KB: EFH; alla citerade i Hultberg, Vetenskap och politik, s. 12–14. 

204 Westermarck till Montgomery 5.3.1920, KB: EFH, citeras i Hultberg, Vetenskap och 
politik, s. 14. 

205 Hultberg, Vetenskap och politik, s. 13. 
206 Montgomery till Westermarck 13.6.1925, ÅAB: EW. 
207 Huldén, Severin Johansson, s. 139–140. 
208 Nordström, Academia Aboensis rediviva, s. 213, 305. 
209 Se närmare Rolf Lagerborg, ’The Essence of Morals. Fifty Years (1895–1945) of 

Rivalry between French and English Sociology’, Transactions of the Westermarck 
Society II (1953), s. 9–25.

210 Edward Westermarck, The History of Human Marriage, 1–3, 5th ed. (London 1921). 
211 Westermarck, Ritual and Belief in Morocco; Westermarck, Wit and Wisdom in 

Morocco; Edward Westermarck, Pagan Survivals in Mohammedan Civilization 
(London 1933). 

212 Westermarck till Lagerborg 2.5.1932, ÅAB: RL. Jämför Edward Westermarck, Ethical 
Relativity (London 1932).

213 Lagerborg, Edvard Westermarck och verken från hans verkstad, s. 259. 
214 Edward Westermarck, ’Methods in Social Anthropology’, Journal of the Royal 

Anthropological Institute 66 (1936), s. 223–248. Jämför Westermarck, Minnen,  
s. 402–404. 

215 Om Westermarcks undervisningsprogram i Åbo, se Ihanus, Kadonneet alkuperät,  
s. 339–40; Juhani Ihanus, Multiple Origins: Edward Westermarck in Search of 
Mankind (Frankfurt am Main 1999), s. 314–18.  

216 Lagerborg, Ord och inga visor, s. 198–200. 
217 Westermarck till Lagerborg, februari 1901, ÅAB: RL, citeras i Lagerborg, Edvard 

Westermarck och verken från hans verkstad, s. 428 (med årtalet feltryckt som 1911). 
218 Lagerborg till Westermarck 14.5.1914, ÅAB: EW. Jämför Émile Durkheim, Les formes 

élémentaires de la vie religieuse: le système totémique en Australie (Paris 1912). 
219 Se Olli Lagerspetz & Kirsti Suolinna, ’The Sensitiveness of the Holy: Westermarck 

and Durkheim on Religion and Society’, Olli Lagerspetz with Jan Antfolk, Ylva 
Gustafsson and Camilla Kronqvist (eds.), Evolution, Human Behaviour and Morality: 
The Legacy of Westermarck  (London 2016), s. 40–52. 

220 Westermarck till Rolf Pipping 6.3.1927, ÅAB: RP. 
221 Lagerborgs dotterdotter Veronica Wirseen berättar: ”Morfar blev mycket god vän 

med Sven Sorthan, som var [kyrkoherde]. Och att lyssna på predikan det tyckte 
morfar om. De år jag bodde med morfar på Diktarhemmet, 1945–1947 gick vi 
ofta till Borgå domkyrka. Vi satt nära dörren, och precis före trosbekännelsen tog 
morfar min hand och vi gick ut ur kyrkan (så jag inte skulle höra ...). Sen efter en 
kort stund, så gick vi in igen. Jag har ibland undrat om morfar skrev artiklar för 
Borgåbladet om Sorthans predikan. Sorthan kom ofta till diktarhemmet och jag 
kommer ihåg livliga diskussioner.” Veronica Wirseen, e-post till Olli Lagerspetz, 
18.6.2013. 

222 Se närmare Ihanus, Kadonneet alkuperät, s. 94–95.  
223 Landtman och Karsten till Haddon 21.8.1908, Haddon Papers, Cambridge 

University Library, File 6, Box 5, citeras i Ihanus, Kadonneet alkuperät, s. 271.  
224 Landtman till Westermarck 23.7.1908, ÅAB: EW. 
225 Landtman skriver från Nya Guinea att Karsten kanske är ”grämse” (sic) över att han 
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”övergivit Sydamerika för Nya Guinea”. Landtman till Westermarck 2.3.1912, ÅAB: EW. 
226 Bronisław Malinowski, [Recension av Gunnar Landtman, The Kiwai Papuans of 

British New Guinea], Folk-Lore 40 (1929), s. 109–112, här s. 109, 110. 
227 ”Landtman har tämligen troget accepterat Westermarcks synpunkter, inte minst i 

frågor som gälla primitiv magi och religion. Och även beträffande den etnologiska 
interpretationen står Landtman helt på sin mästares grund, en säker grund för 
all del. Men man saknar stundom en mer personlig kritik.”, se Ragnar Numelin, 
Fältforskare och kammarlärde (Helsingfors 1947), s. 186. 

228 Se von Wendt, ’Filosofiska professurer’, s. 74. 
229 Westermarck till Landtman 2.4.1920, ÅAB: GL. 
230 Rafael Karsten, The Civilization of the South American Indians, with Special reference 

to Magic and Religion; with a Preface by Edward Westermarck (London 1926), s. 39; 
Edward Westermarck, ’Introductory Note’, Karsten, The Civilization of the South 
American Indians, s. v–xii.  

231 ”Ditt brev förstärker det intryck jag erhållit att vi ha ytterst svårt att förstå varandra 
i denna sak, i synnerhet som diskussionen måste föras skriftligt”. Karsten till 
Westermarck 17.1.1926, ÅAB: EW .

232 ”Karsten har betett sig så besynnerligt att uppgiften är allt annat än trevlig”. Edvard 
till Helena Westermarck 13.12.1925, ÅAB: HW.   

233 ”I am so sorry about that ... Karsten. He wrote to me, but I did not answer his 
letter, (I am writing him now that you will write the Preface), I had heared though, 
thorough the Alvens & Landtman that you are writing a Preface”. Malinowski till 
Westermarck 1.1.1926, ÅAB: EW. 

234 Malinowski till Westermarck 1.1.1926, ÅAB: EW. 
235 Karsten, The Civilization of the South American Indians, s. xiii–xiv. 
236 Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg 17.6.1929, ÅAB: RL. 
237 Young, Malinowski, s. 168. 
238 Young, Malinowski, s. 176. 
239 Malinowski till Westermarck 14.9.1911, ÅAB: EW. 
240 White skriver till Westermarck den 5 januari 1912: ”I am helping Malibronski (never 

mind spelling) to publish a book.” (ÅAB: EW). Jämför Malinowski till Westermarck 
31.1.1912, 23.10.1912, 2.2.1913, Hobhouse till Westermarck 5.12.1912, ÅAB: EW. 

241 Edward Westermarck, [Recension av Malinowski, The Family among the Australian 
Aborigines], Folk-Lore 24 (1913), s. 406–408. Jämför Malinowski till Westermarck 
10.4.1914: ”I had several fairly good reviews of my book, but the only one I really 
care about is the one in ’FolkLore’!” ÅAB: EW. Se även Bronisław Malinowski, 
’Sexual Life and Marriage among Primitive Mankind’ [Recension av Westermarck, 
The History of Human Marriage], Nature 109 (1922), s. 126–130; Bronislaw Malinowski, 
’Anthropology of the Westernmost Orient’ [Recension av Westermarck, Ritual and 
Belief in Morocco], Nature 110 (1927), s. 867–868. 

242 Young, Malinowski, s. 245–246. 
243 Malinowski till Westermarck 14.6.1914, ÅAB: EW. 
244 Malinowski åkte ursprungligen till Australien för att delta i en konferens. Man brukar 

förklara hans långa frånvaro från Europa med att han i egenskap av medborgare i 
en fiendestat (Österrike-Ungern) inte tilläts återvända. Adam Kuper påpekar dock 
att alla vetenskapsmän som var medborgare i fiendestater och önskade resa till sina 
hemländer tilläts göra det. Se Adam Kuper, Anthropology and Anthropologists:  
The British School 1922–1972 (London 1973), s. 12. Malinowski hade i vilket fall som 
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helst planerat att göra fältarbete i Nya Guinea eller Melanesien (se Malinowski till 
Westermarck, 23.12.1913, ÅAB: EW). 

245 Se Malinowski till Westermarck 30.1.1923, 5.5.1923, 22.6.1923; White till Westermarck 
8.7.1923, 1.8.1923, ÅAB: EW. 

246 Malinowski till Westermarck 5.9.1920, ÅAB: EW. 
247 A. C. Haddon, ’Ceremonial Exchange’ [Recension av Malinowski, Argonauts of the 

Western Pacific], Nature 110 (1922), s. 472–474. 
248 Michael W. Young, ’Malinowski, Bronisław’, Christopher Winters (ed.), 

International Dictionary of Anthropologists (New York & London 1991), s. 444–446, 
här s. 445.

249 Malinowski till Westermarck 18.7.1921, ÅAB: EW. 
250 Exempelvis Malinowski till Westermarck 30.1.1923, 9.9.1926, ÅAB: EW. 
251 David Shankland, ’Edward Westermarck, Anthropology, and the Royal Anthro-

pological Institute’, David Shankland (ed.), Westermarck (London 2014), s. 19–27.  
252 Haddon till Westermarck 13.11.1929, ÅAB: EW. Richard Thurnwald var en tysk 

etnolog, som forskade i Oceanien. 
253 Dahrendorf, LSE, s. 249. – Ett svårtolkat vittnesmål ingår i ett brev av Margaret 

Gardiner till Knut Pipping 18.3.1976. Gardiner beskriver ett barndomsminne om 
Malinowskis skämtsamma flörtande med en gäst hos familjen och fortsätter: ”Much 
later, when I was at Cambridge, Bernard Deacon, a great friend of mine, who was 
going to Malekula in the New Hebrides, to do some research, told me that in a talk 
with Malinowski, M had given him careful instructions about how to acquire a 
native mistress.” ÅAB: KP.  

254 Karsten till Numelin 28.7.1947, ÅAB: RN. 
255 Montagu, ’Edward Westermarck: Recollections’, s. 65. 
256 Westermarck till Lagerborg 17.6.1929, ÅAB: RL. 
257 Granqvist till Helena Westermarck 16.5.1929, ÅAB: HW. 
258 Om Granqvists forskarbana, se Solveig Widén, ’Hilma Granqvist – en forskande 

kvinna i en manlig värld’, Naistutkimus – Kvinnoforskning 3 (1989), s. 26–35; Kirsti 
Suolinna, ’Hilma Granqvist: A Scholar of the Westermarck School in its Decline’, 
Acta Sociologica 43 (2000), s. 317–323.  

259 Hilma Granqvist, Marriage Conditions in a Palestinian Village, Societas Scientiarum 
Fennica, CHL. III:8 (Helsingfors 1931), s. 4. 

260 Suolinna, ’Hilma Granqvist’, s. 20. 
261 Suolinna, ’Hilma Granqvist’, s. 18. 
262 Granqvist var sedan en längre tid bekant med Helena Westermarck; Widén, ’Hilma 

Granqvist’, s. 30. Widén påpekar att det inte finns belägg på att Helena skulle ha 
gjort någon framstöt hos sin bror till förmån för Granqvist. 

263 Granqvists försök att bli docent i Helsingfors behandlas i detalj hos Sofia Häggman, 
Hilma Granqvist. Antropolog med hjärtat i Palestina, Skrifter utgivna av Svenska 
folkskolans vänner 208, SFV:s biografiserie 11 (Helsingfors 2016), s. 227–252. 

264 Malinowski hade bett Westermarck kontakta Ellis och be om ett företal till sin bok. 
Malinowski till Westermarck 5.5.1923, ÅAB: EW. Boken är Bronisław Malinowski, 
The Sexual Life of Savages in North–Western Melanesia. With a Preface by Havelock 
Ellis (New York 1929). Ellis företal finns på s. vii–xiii. Man kan kanske närmast 
tänka sig att kontakten till Frazer gick via Haddon, som också bodde i Cambridge. 

265 A. C. Haddon, [Recension av Westermarck, Ritual and Belief in Morocco], Folk-
Lore 38 (1927), s. 89–92; Haddon, ’Ceremonial Exchange’; Bronisław Malinowski, 
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[Recension av Uno Holmberg, Finno-Ugric and Siberian Mythology], Bronislaw 
Malinowski, Sex, Culture, and Myth (Harcourt, Brace & World, Inc., New York 
1962), s. 289–293, citeras i Anttonen, Uno Harva, s. 148–150.   

266 Ola Castrén, Yrjö Hirn, Rolf Lagerborg & Axel Wallensköld (red.), Festskrift 
tillegnad Edvard Westermarck den 20 november 1912. I boken ingår bidrag av Thiodolf 
Rein, A. C. Haddon, Gunnar Landtman, Bronisław Malinowski, W. H. R. Rivers, 
Rudolf Holsti, G. C. Wheeler, Thure Svedlin, K. R. Brotherus, Ola Castrén, Rolf 
Lagerborg, J. J. Sederholm och Yrjö Hirn.  

267 Landtman till von Törne 21.1.1927 och 26.1.1927, ÅAB: POvT. Landtman berättar i 
det senare brevet att formuleringarna hade gett anledning till kommentarer. Bland 
annat hade ”ordet ’stor’ (vetenskapsman) på hemställan av [prof. Hjalmar Johannes] 
Crohns utbytts mot ’utmärkt’”.

268 Se närmare Kirsti Suolinna & Olli Lagerspetz, ’Två kriser inom finländsk sociologi’.

V E T E NS K A PL I GA RE VO LU T I O N E R I  P E R I FE R I N

1 Hbl 31.12.1959.
2 Om vetenskapliga revolutioner, se Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolution 

(Chicago 1962); Gaston Bachelard, The New Scientific Spirit (Boston 1984); 
Bernhard Cohen, Revolution in Science (Cambridge, Massachusetts and London 
1985); Chikara Sasaki, History of the Structure of Scientific Revolutions (Tokio 1985).

3 Matematiken hade mot slutet av 1800-talet råkat ut för en grundvalskris, eftersom 
allmänt accepterade metoder och idéer gav upphov till protester och till och med 
direkta motsägelser. Man kom småningom fram till att problemen härrörde från 
att man inte hade tillräckligt väldefinierade begrepp för vad ett bevis inom matema-
tiken egentligen var och inte heller för vad oändlighet egentligen betydde inom 
matematiken.

4 Peter J. Bowler & Iwan Rhys Morus, Making Modern Science (Chicago 2005), s. 465, 
468.

5 Kuhn, The Structure of Scientific Revolution.
6 Muntlig uppgift av professor Göran Högnäs 25.5 2015.
7 Se till exempel Piia Einonen, Petri Karonen & Toivo Nygård (toim.), Jyväskylän 

yliopiston historia, volym 2, Yliopisto 1966–2006 (Jyväskylä 2009); Universitetet i Oslo 
1811-2011, volymer 1–9 (Oslo 2011)

8 Se till exempel George Sarton, The Study of the History of Science (Cambridge 1936); 
Karl Popper, The Logic of Scientific Discovery (London 1959); Imre Lakatos & A. 
Musgrave (eds.), Criticism and the Growth of Knowledge (Cambridge 1970).

9 Cohen, Revolution in Science.
10 Kuhn, The Structure of Scientific Revolution. 
11 Bachelard, The New Scientific Spirit.
12 Två framställningar av Kuhns begrepp kan läsas i James A Marcum, Thomas Kuhn’s 

Revolution: An Historical Philosophy of Science (London & New York 2005); William 
Devlin & Alisa Botlulich (eds.), Kuhn’s Structure of Scientific Revolutions – 50 years on 
(Springer 2015).
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4 von Wright, ’Tal vid fakultetens för pedagogiska vetenskaper vid Åbo Akademi 
invigning i Vasa’, s. 11.

5 Håkan Andersson, ’Åbo Akademi i Pedagogiska fakultetens perspektiv’, Österbotten 
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och lärarutbildning till Pedagogiska fakultetens 10-årsjubileum, Rapporter från 
Pedagogiska fakulteten 20 (Åbo Akademi 1985b), s.131.

11 Andersson ’Pedagogiska fakulteten’, s. 188. Det var också på 1950-talet som man 
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för blivande lärare.

15 Cavonius, Från läroplikt till grundskola, s. 208–210; Andersson, ’Pedagogiska 
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detta inte lyckades hade man vänt sig till Undervisningsministeriet. 
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28 Den så kallade Nurmi-kommittén presenterade sin plan i mars 1969. Av kommitténs 
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uppkommer internt respektive externt i förhållande till vetenskapssamfundet. Den 
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Akateemisen luokanopettajakoulutuksen kehityksestä Suomessa’, Arto Kallioniemi, 
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undervisningens och forskningens innehåll i inledningsskedet hamnat i skymundan, 
eftersom fakultetens personal under det första läsåret tvingats lägga energi på att 
”skaffa fram det akademiska livets nödtorft, papper och pennor, skrivmaskiner 
och formulär för femårsprogram”. Patrick Bruun, ’Pedagogiska fakulteten – en 
hjärtpunkt i den svenska högskolesektorn’, Håkan Andersson (red.), Lärarutbildning 
mot nya mål. Svensk lärarutbildning i Finland. Bakgrund – reformsträvanden, 
Rapporter från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi 1 (Åbo Akademi 1975), s. 17.

33 Sjöblom, ’Institutionen för lärarutbildning’, s. 222; Andersson, ’Pedagogiska 
fakulteten’, s. 200–201; Håkan Andersson, ’Lärarens nyckelroll i kommande 
reformarbete. Tal vid inskriptionen 2.9.1975’, Håkan Andersson, Österbotten och 
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34 Samuel Lindgrén, ’Lärarutbildningsenhetens administrativa modell’, Håkan Andersson 
(red.), Lärarutbildning mot nya mål. Svensk lärarutbildning i Finland. Bakgrund – 
reformsträvanden, Rapporter från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi 1 (Åbo 
1975), s. 73. 

35 Fogel, ’Tal vid Åbo Akademis inskription’, s. 15–16.
36 Hannu Simola, ’Kouluhallituksen varjosta tieteen valoon – kasvatustiede ja 

opettajankoulutuksen tieteenalaistuminen’, Joel Kivirauma & Risto Rinne 
(toim.), Suomalaisen kasvatustieteen historia – lyhyt oppimäärä, Turun yliopiston 
kasvatustieteiden laitoksen tutkimuksia A:182 (Turku 1997), s. 215.
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37 Fogel, ’Tal vid Åbo Akademis inskription’, s. 15–16.
38 Andersson hade studerat historieundervisningen redan i sin avhandling pro gradu 

och det var också temat för hans doktorsavhandling med titeln Kampen om det 
förflutna: studier i historieundervisningens målfrågor i Finland 1843–1917, Acta 
Academiae Aboensis, Ser. A. Humaniora (Åbo 1979).

39 För en förteckning över dekaner och andra innehavare av administrativa tjänster 
vid Pedagogiska fakulteten under den aktuella perioden, se Andersson, ’Pedagogiska 
fakulteten’, s. 207.

40 Till den administrativa personalen hörde förutom byråchefen en ekonom, en notarie, 
en studiesekreterare och en kanslist. Andersson, ’Pedagogiska fakulteten’, s. 196. 

41 Andersson, ’Pedagogiska fakulteten’, s. 197. Därtill hade specialpedagogik och 
vuxenpedagogik tillkommit som nya examensämnen.

42 Fogel, ’Tal vid Åbo Akademis inskription, s. 15–16. 
43 Patrik Bruun beskrev den vetenskapliga återväxten bland Finlands svenskspråkiga 

inom många discipliner som ”beklämmande liten”. Bruun, ’Pedagogiska fakulteten 
– en hjärtpunkt i den svenska högskolesektorn’, s. 18.

44 Fogel, ’Tal vid Åbo Akademis inskription den 10 september 1974’, s. 14. Kansler von 
Wright tillstod att debatten hade fått honom att ”skämmas på den finlandssvenska 
befolkningens vägnar” och efterlyste framöver en mera konstruktiv debatt. von 
Wright, ’Tal vid fakultetens för pedagogiska vetenskaper vid Åbo Akademi invigning 
i Vasa’, s. 8–10.

45 Bruun, ’Pedagogiska fakulteten – en hjärtpunkt i den svenska högskolesektorn’, s. 17. 
Med hänvisning till det geografiska avståndet lyfte Bruun även fram behovet av att 
skapa fungerande förbindelser mellan Åbo och Vasa. 

46 von Wright, ’Tal vid fakultetens för pedagogiska vetenskaper vid Åbo Akademi 
invigning i Vasa’, s. 7. von Wright såg upprätthållandet av en levande kontakt till 
det finskspråkiga Finland som lika viktigt för bevarandet av det svenska språket och 
det finlandssvenska kulturarvet som de svenskspråkigas interna enhet, och använde 
såväl Åbo Akademi som Helsingfors universitet som belysande exempel. Å ena sidan 
pekar han på den förlust det skulle ha inneburit för Helsingfors universitet om det i 
samband med mellankrigstidens språkstrid helt och hållet hade förfinskats, å andra 
sidan på det mervärde Åbo Akademis grannskap till finskspråkiga Åbo universitet 
förde med sig.

47 Andersson, ’Pedagogiska fakulteten’, s. 194.
48 Kansanen, ’Mikä tekee opettajankoulutuksesta akateemisen?’, s. 38–39. Lärarut- 

bildningen vid Helsingfors universitet gavs till exempel vid Helsingin opettajan-
koulutuslaitos, som mer eller mindre fungerade som en fristående inrättning. Enligt 
Pertti Kansanen var nivån på klasslärarexamen under den tid utbildningen var 
treårig i själva verket något lägre än nivån på kandidatexamina i medeltal.

49 Pertti Kansanen, ’Opettajankoulutus ja tutkimus’, Michael Uljens (red.), Kasvatus-
tiede Suomessa 150 vuotta – Pedagogiken i Finland 150 år (Helsingfors 2002), s. 47.

50 Om det teologiska och pedagogiska seminariet, se Matti Klinge, ’Undervisning och 
studier’, Matti Klinge et al., Helsingfors universitet 1640–1990, volym 1, Kungliga 
Akademien i Åbo 1640–1808 (Helsingfors 1988), s. 544–551.

51 von Wright, ’Tal vid fakultetens för pedagogiska vetenskaper vid Åbo Akademi 
invigning i Vasa’, s. 1. 

52 Michael Uljens, ’Pedagogiken i brytningen mellan det moderna och senmoderna’, 
Michael Uljens (red.), Kasvatustiede Suomessa 150 vuotta – Pedagogiken i Finland 150 
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år (Helsingfors 2002), s. 18–20. Stenbäck var prästvigd och rektor för Vasa Högre 
Elementarskola. En förordning som slog fast att professorn i pedagogik även leder 
lärarutbildningen antogs 1856.

53 von Wright, ’Tal vid fakultetens för pedagogiska vetenskaper vid Åbo Akademi 
invigning i Vasa’, s. 2. von Wright nämner som två centrala förgrundsfigurer i 
kampen för att knyta lärarutbildningen till universitetet Jakob Tengström, som låg 
bakom grundandet av det pedagogiska seminariet i Åbo i början av 1800-talet och 
J.V. Snellman, som innehade professuren i pedagogik i Helsingfors efter dess första 
innehavare, skalden Lars Stenbäck.

54 Andersson, ’Pedagogiska fakulteten’, s. 188.
55 Andersson ’Pedagogiska institutionen. Institutionell uppbyggnad och vetenskaplig 

verksamhet’, Solveig Widén (red.), Åbo Akademi 1918–1993, volym 3 (Åbo 1993), 
209–211; Fogel, ’Tal vid Åbo Akademis inskription den 10 september 1974’, s. 13. 
Genom överflyttningen skapades i Vasa en miljö för pedagogisk forskning som 
motsvarade andra finska universitet. Den första kandidaten från den nya linjen fick 
sin examen 1984. 

56 Kansanen, ’Mikä tekee opettajankoulutuksesta akateemisen?’, s. 37; Andersson, 
’Pedagogiska fakulteten’, s. 188. Folkskollärarna utbildades vid seminarier och gjorde 
sina praktiska undervisningsövningar i seminarieskolorna, medan ämneslärarna vid 
läroverken studerade sitt huvudämne vid universitet och fick sin lärarbehörighet 
genom att auskultera vid en normalskola.

57 Kähkönen, Opettajankoulutus Suomen koulunuudistuksessa, s. 103, 129.
58 Kansanen, ’Mikä tekee opettajankoulutuksesta akateemisen?’, s. 37. Universiteten 

hade dock försökt erbjuda möjligheter till fortbildning för folkskollärare genom de 
akademiska sommarkurser vilkas traditioner gick tillbaka till tidigt 1900-tal.

59 Cavonius, Från läroplikt till grundskola, s. 224–225; Fogel, ’Tal vid Åbo Akademis 
inskription den 10 september 1974’, s. 12.

60 Håkan Andersson, ’Lärarrollen och den finlandssvenska lärarutbildningen’, Föredrag 
och inlägg i pedagogiska frågor, Dokumentation från Pedagogiska fakulteten 11  
(Åbo Akademi 1981), s. 41–43. Andersson utgår i sin översikt från en typologi som 
hade utvecklats av den tyska forskaren B. Gaebe och som även Esko Kähkönen hade 
använt i Opettajankoulutus Suomen koulunuudistuksessa v. 1958–1978 som utkommit 
två år tidigare.

61 Cavonius, Från läroplikt till grundskola, s. 224–225; Fogel, ’Tal vid Åbo Akademis 
inskription den 10 september 1974’, s. 12–13, 15.

62 Fogel, ’Tal vid Åbo Akademis inskription den 10 september 1974’, s. 12–13, 15. Även 
Pertti Kansanen har framhållit att man bör vara försiktig med att dra slutsatsen att 
en utbildning är vetenskaplig enbart för att den erbjuds av en akademisk institution. 
Man bör skilja mellan vad man i vardagligt tal avser med akademisk utbildning 
och utbildningens faktiska innehåll. Det är till exempel ingen självklarhet att det 
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