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Mellan akademi och profession 
En betraktelse över de första två decennierna som 

egen högskola 

Suzanne Lundvall

Detta kapitel syftar till att ge en övergripande beskrivning av lärosä-
tets första dryga två decennier som självständig högskola. Framställ-
ningen baseras på mål- och visionsdokument, ansökningar och gransk-
ningar, styrelseprotokoll och formella skrivelser. Texten är i huvudsak 
kronologisk i sin uppbyggnad och har ett inifrånperspektiv. Den följer 
de olika rektorernas förordnandetid och avslutas med en sammanfat-
tande betraktelse. Vägen till en självständig högskola skildras i föregå-
ende kapitel. Att sammanfatta dryga två decennier är svårt. Vilka en-
skilda delar ska väljas ut som särskilt betydelsefulla för verksamhetens 
utveckling och lärosätets position? Ett sätt är att utgå från högskolans 
uppdrag, ett annat att ta utgångspunkt i den målanalys som påbörja-
des i slutet av 1980-talet, men som aldrig avslutades (Måldiskussion lä-
rarkollegiet, 1990). Ytterligare ett sätt är att beskriva när och vilka ex-
amensrättigheter som erhållits över tid. Examensrätter är laddade med 
både konkreta och symboliska betydelser eftersom de tydliggör krav-
bilder för vilken typ av kompetens som ett lärosäte förväntas ha, kort- 
och långsiktigt. I denna text kommer olika aspekter av ovanstående att 
beröras. 

Perioden 1992–1998 

Organisationen växer fram 

När riksdagen beslöt att GIH skulle bli ett självständigt lärosäte för 
idrottens, skolans och samhällets behov tillträdde en interrimsstyrelse 
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som fick ett drygt år på sig att få en organisation och ett utbildnings-
utbud på plats. När professor Arne Ljungqvist från Karolinska institu-
tet (KI), tillträdde som rektor höstterminen 1992, fanns därför redan 
en organisation med två institutioner beslutad: institutionen för idrott och 
hälsovetenskap samt institutionen för idrotts- och hälsodidaktik. Namnen på 
institutionerna avspeglade den fördelning av ämnen, utbildningspro-
gram och lärare som beslutet i praktiken innebar.

Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap med docent Alf Thor-
stensson som prefekt, skulle ansvara för det helt nystartade hälsope-
dagogprogrammet (H) och det program, tränarprogrammet (T), som 
skulle ersätta det tidigare specialidrottslärarprogrammet (se vidare del 
II). Till detta kom ansvaret för de i programmen ingående kurserna 
inom ämnena fysiologi, tillämpad fysiologi, biomekanik, nutrition, häl-
solära och pedagogik. Institutionen för idrotts- och hälsodidaktik med 
högskoleadjunkt Gunnar Teng som prefekt, skulle ansvara för idrotts-
lärarprogrammet, och för grundskollärarutbildningens idrottslärar-
del. Den senare gavs på uppdrag av Lärarhögskolan i Stockholm (LHS, 
f.d. HLS). Denna institution företrädde idrottsläran, dvs. de praktiska 
idrottskurser som inkluderade idrottsdidaktik och metodik (bollspel, 
friluftsliv, gymnastik, friidrott, dans, rytmik och rörelse, inklusive pe-
dagogiskt drama) samt kurser inom den verksamhetsförlagda praktiken 
ute på skolor. Utöver de två institutionerna etablerades en högskolesty-
relse med av regeringen utsedda externa ledamöter.1 Till den nyinrät-
tade posten som förvaltningschef rekryterades Yvonne Wessman från 
Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ). 

Måldokument 

I Idrottshögskolans (IH) första måldokument formulerade rektor 
Ljungqvist såväl generella mål för högskolan som mål för forskning, ut-
bildning och lokalsituationen. Han pekade på behovet av att inom en 
snar framtid säkerställa en ”[---] fullständig högskola och en högskole- 
mässig grundutbildning i ordets rätta bemärkelse för studenter på de 
olika programmen med möjligheter för dessa att gå vidare till allt hö-
gre akademiska examina” (Ljungqvist, 1994, s. 1). För detta krävdes 
fasta forskningsanslag och högre akademiska tjänster. Att erhålla exa-
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mensrätt för kandidatexamen var en första viktig pusselbit. Ljungqvist 
var påtagligt missnöjd med att regeringen inte följt remissinstansernas 
synpunkter, och då särskilt idrottsrörelsens remissvar. IH skulle inte 
bara bedriva grundläggande utbildning utan ha en fast organisation för 
forskning och forskarutbildning (ibid., s. 2). Idrottsrörelsen som hade 
haft en så stor betydelse för högskolans tillkomst, hade ju de facto un-
derkänt utredarens såväl kostnadsberäkningar som förslag om enbart 
grundutbildningsansvar. 

Ljungqvists roll som rektor var nu att övertyga statsmakterna om 
nödvändigheten att IH verkligen tillförsäkrades en fast forskningsorga-
nisation – och detta helst på kort sikt. ”Idrottsrörelsen kan här vara till 
god draghjälp”, konstaterade Ljungqvist (ibid., s. 2). I dokumentet beto-
nas fler områden som angelägna att tillgodose, t.ex. idrottens rörelselä-
ra, idrottens juridik och ekonomi, idrottssociologi m.fl. IH:s roll borde 
vara att bli centrum i ett nätverk och ha egna fasta forskningsresurser 
inom områden som var tillgodosedda av andra högskolor/universitet. 
IH skulle kunna vara samarbetspartner till dessa och gärna en motor. 
Forskningen och dess organisation var vid denna tid beroende av sam-
verkan med Karolinska Institutet (KI) inom fysiologi och biomekanik, 
Stockholms universitet (SU) inom idrottshistoria och Lärarhögskolan i 
Stockholm (LHS) inom idrottspedagogik.

En annan strategisk fråga var lärosätets lokalsituation. I måldoku-
mentet är utgångspunkten för lokalfrågan att skapa ”en rimlig fysisk 
närhet mellan olika arbetande enheter” (ibid., s. 4). Det handlade om att 
samordna all idrottsrelaterad forskning, dels den som genomfördes på 
Institutionen för fysiologen III, dels den som bedrevs i tegelbyggnaden 
vid huvudbyggnaden. Därtill skulle all administration i den gröna pro-
visoriska barack som kommit till 1960, flyttas in i en gemensam bygg-
nad. I den bästa av världar skulle den nya byggnaden kunna stå färdig 
1997. Med facit i handen blev lokalfrågan en följetong. En ny- och om-
byggnation stod klar först sommaren 2012 (se vidare del IV).

En första ansökan om kandidatexamen 

Tre år efter IH:s bildande lämnade rektorsämbetet in en första ansökan 
om rättighet att utfärda kandidatexamen i ämnet idrott till Kanslersäm-
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betet/Högskoleverket (HSV, 1995a). Ansökan vann inte gehör (HSVb, 
1995). Kanske var den mera att betrakta som en testballong för att utrö-
na om det var möjligt för en högskola att med automatik och av princip 
kunna erhålla en kandidatexamensrätt. I rektorsämbetets svar på beske-
det om avslag antyds detta (RÄ, 1995). HSV avstyrkte med motivering-
en att IH som fackhögskola saknade en tillfredsställande ämnesbredd 
(HSV, 1995b).

Utbildning och kvalitet 

Det fanns under de första åren också andra frågor av strategisk natur 
kring IH:s utbildningsutbud. Den nya nämnden, utbildningsnämnden 
(UN) hade i uppdrag att dels etablera ett helt nytt tvåårigt utbildnings-
program uppbyggt kring hälsopedagogik och hälsolära (hälsopedagog-
programmet), dels i grunden revidera och utveckla ett annat, tränar-
programmet (f.d. specialidrottslärarprogrammet ). Ytterligare en fråga 
var hur IH skulle ta till vara friheten att som egen högskola besluta om 
nya utbildningar och kurser. Etableringen av en förkortad utbildning i 
idrott, Idrott 80p, ämnad för studerande som redan läst ett annat hög-
skoleämne, blev ett sådant beslut (ÅR, 1995/96). Med 80p i idrott (två 
års studier) kunde studenten utbilda sig vidare till tvåämneslärare eller 
söka tränarprogrammet etc. 

I utbildningsnämndens arbete ingick att utveckla ett program för 
kvalitetssäkring. Ett påtagligt motiv till att snabbt ta fram ett sådant var 
dåvarande utbildningsminister Per Unckels uttalade ambition att fram-
över fördela medel utifrån kvalitetskriterier (se Prop. 1993:117; Prop. 
1992/93:169). Nämnden anlitade konsultfirman SINOVA som utarbe-
tade IH:s första kvalitetsutvecklingsprogram. Det fokuserade på tre 
huvudområden: målarbete, utvärderingsformer och planerade utveck-
lingsområden. Utvecklingsområdena var: forsknings- och utvecklings-
arbete, kompetensutveckling- och rekrytering, teori och praktik, in-
ternationalisering, studerandeinflytande, utbildningsutbud, materiella 
förutsättningar (UN, 1993). Programmet var konkret i sin utformning, 
men innehöll inga mätbara mål eller angivelser för när de formulerade 
ambitionerna skulle vara uppnådda, inte heller angavs hur ansvarsför-
delningen i organisationen skulle se ut. När det var dags att revidera pro-
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grammet involverade den dåvarande utbildningsnämnden personalen 
i arbetet. Personalen samlades vid två tillfällen för att diskutera kvali-
tetsfrågan i relation till IH:s uppdrag kring utbildning och forsknings-
anknytning. Av nämndprotokollen framgår att frågor om progression 
och ämnesdjup inom ämnen och program uppfattades som angelägna. 
Nämnden noterade även att det fanns en rivalitet mellan ämnesblocken 
samt att det fanns ett uttalat önskemål om en professur i didaktik (UN, 
1996a, b). Kvalitetsprogrammet fick behålla sin grundstruktur, men 
kompletterades med målsättningar och ansvarsfördelning samt det nya 
utvecklingsområdet ”jämställdhet” (UN, 1996c). Områden som infra-
struktur och förvaltning fanns inte med i de första kvalitetsprogram-
men. IH:s kvalitetsarbete kom senare att granskas av HSV 1998, vilket 
beskrivs längre fram i texten.  

Idrottshistoria som nytt ämne 

Nya ämnen/ämnesområden var också en fråga som nämnden hade att 
behandla. Ämnet idrottshistoria med professorn i idrottshistoria Jan 
Lindroth som företrädare var det första nya ämnesområde som ville bli 
”insläppt” på högskolan. Lindroth satt vid denna tid som ledamot i ut-
bildningsnämnden. Våren 1996 fick nämnden två identiska skrivelser 
med titeln Förslag till förändring av idrottshistorians ställning på Idrotts-
högskolan (Lindroth, 1996-03-20; Yttergren, 1996-03-20). I dessa lyfts 
argument för ett inrättande av idrottshistoria som eget ämne vid IH. 
Skrivelserna siktade in sig på följande motiv: 1/ ämnesbredden: den för-
sta ansökan om kandidatexamen misslyckades med hänvisning till att 
högskolan saknade ämnesbredd, 2/ ämnesbredden igen: SINOVA:s om-
världsanalys hade också pekat på en alltför snäv ämnesbredd, 3/ den avi- 
serade omorganisationen; en av institutionerna skulle ges en humanis-
tisk-samhällsvetenskaplig inriktning, 4/ internationaliseringen: en dy-
lik försvårades av bristande ämnesbredd, då det saknades kurser med 
relevant humanistisk-samhällsvetenskaplig inriktning för inresande 
studenter. Skrivelserna till nämnden innehöll förslag om en fempoängs-
kurs (motsvarar 7.5 hp 2013). Lindroth avslutar den skrivelse som bär 
hans signatur2 med orden:

Vidare bör undervisningsformerna ändras. De nuvarande stor- 
föreläsningarna bör ersättas i huvudsak av gruppseminarier.
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Idrottshistorian är ett perspektivämne, där dialogen är en viktig 
ingrediens i undervisningen. I storföreläsningarna försvåras, i 
praktiken omöjliggörs, detta. (Lindroth, 1996, s. 2).

Nämnden fattade ett principbeslut samma år om att idrottshistoria 
skulle införas som ämne vid IH med en omfattning av 5 poäng (UN, 
1996a). Idrottshistoria skulle dock ges plats inom ramen för utbild-
ningsprogrammens basblock. Beslutet var inte helt okontroversiellt 
och företrädare för idrottspedagogiken reagerade mot sitt minskade ut-
rymme. Beslutet medförde att en lektorstjänst i idrottshistoria efter en 
tid lystes ut, och Leif Yttergren, f.d. doktorand vid SU/GIH, blev 1999 
lärosätets förste lektor i idrottshistoria.  

Perioden 1996–2002 

Ljungqvist lämnade rektorskapet i samband med att han gick i pension 
1996. En ny rektor, Ingemar Wedman, professor i pedagogik vid Umeå 
universitet, tillträdde på sommaren. Wedman hade sökt rektorstjänsten i 
samband med att högskolans bildades, men dragit tillbaka sin ansökan. 
Han blev nu efter sex år utnämnd. Wedman beslöt om en omorgani-
sation motiverad bl.a. av att de båda institutionerna behövde likställas 
och ha disputerade företrädare. Alf Thorstensson, docent i fysiologi ut-
sågs till prefekt för institutionen för humanbiologi, och Rolf Carlson, lek-
tor i pedagogik blev prefekt för institutionen för humaniora och samhälls-
vetenskap. Eftersom beslutet innebar att institutionen för idrotts- och 
hälsodidaktik lades ned samlades alla lektorer och adjunkter i idrotts-
pedagogik, lektorn i idrottshistoria samt adjunkterna i idrottslära på in-
stitutionen för humaniora och samhällsvetenskap.  På institutionen för 
humanbiologi fanns företrädesvis lektorer och adjunkter i humanbiolo-
gi och hälsolära. Den tidigare ansvarsfördelningen inom utbildnings-
programmen kvarstod.

Kandidatexamen i idrott

Cirka tre år efter den första ansökan om kandidatexamen hade IH fär-
digställt en ny ansökan. En fördjupad beskrivning av ämnet idrott och 
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de breddkurser som fanns gavs utrymme i ansökan. Valbara tillvalskur-
ser hade lagts till utbildningsstrukturen för de tre programmen. Mål-
sättningen med de valbara kurserna var att de skulle ge ämnesbredd, 
men också öka integreringen mellan ämnesområdena. På IH bestod så-
ledes ämnet idrott av tre ämnesområden (se figur 1.), vilka tillsammans 
möjliggjorde fördjupade ämnesstudier om minst 60p (tre terminer). De 
tre ämnesområdena som bildade basen var: humanbiologi med delämne-

na fysiologi, anatomi, tillämpad fysiologi och biomekanik samt huma-
niora/samhällskunskap med delämnena pedagogik, sociologi, psykologi, 
historia samt idrottslära med de praktiska idrottskurserna Ett gemen-
samt basår: Idrott 40 p, lästes av alla programstuderande. Därefter de-
lades studierna upp utifrån programmens studieinriktning; lärarskap, 
hälsopedagogik och tränarskap. 

Den sakkunniggrupp som fick i uppgift att göra en bedömning var 
densamma som vid den första ansökan. Denna gång lämnade grup-
pen ett positivt utlåtande till HSV:s styrelse och i mars 1998 tillstyrkte 
HSV ansökan om kandidatexamen i idrott (HSV 1997; HSV 1998a, b). 
Prövningen av kandidatexamen i idrott föranledde dock ett principbe-
slut i HSV:s styrelse kring begreppet ämnesbredd och hur detta skulle 

Humanbiologi
Anatomi
Fysiologi
Biomekanik
Ergonomi
Idrottsmedicin
Tillämpad   
fysiologi
Näringslära

Idrottslära
Bollspel
Rytmik, rörelse,   
dans
Idrott &    
friluftsliv
Gymnastik  &   
friidrott
Idrottsdidaktik   
& träningslära

Hum/Sam

(Sociologi)

Psykologi

Pedagogik

Historia

Figur 1. Illustration över de ingående ämnesområdena som tillsammans bildade 
högskoleämnet Idrott (bild hämtad ur ansökan om kandidatexamen i Idrott).
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tolkas. I principbeslutet konstateras att ämnesbredd var svårt att kvan-
tifiera. En miniminivå var att studenten skulle ha möjlighet att vid läro-
sätet genomgå kurser utöver 60p i huvudämnet för att erhålla en kan-
didatexamen. I HSV:s beslutsmotivering anges att idrott kan utgöra 
huvudämne i en kandidatexamen och bilda grund för forskarutbildning: 

Det värdefulla i den akademiska traditionen får inte hindra att 
nya växer fram. Trots att en forskarutbildning inom ämnet idrott 
ännu ej existerar på någon svensk högskola anser de sakkunniga 
att ingångar till forskarutbildning som finns för dessa studenter 
vid andra fakulteter är tillfredsställande (HSV, 1998a).

Idrott 120p kunde nu läsas på högskolans samtliga program med en 
progression på en så kallad A-, B- och C-nivå. De första tillvalskurserna 
genomfördes våren 1999 (RÄ, 1999, s. 4) och bestod av följande kurser:
 Idrott, motorik och mekanik, 
 Idrott, social och etisk utveckling, 
 Idrott, fysisk träning och nutrition, 
 Idrott, kroppsmedvetenhet och estetik, 
 Idrott, hälsa och välbefinnande, 
 Idrott, natur och miljö 

En första egen professur 

Den nyetablerade högskolan hade behov av att stärka sambanden mel-
lan utbildning och forskning. Det nätverk av forskare som redan fanns 
genom samverkan mellan KI, SU och LHS var en betydelsefull till-
gång, men det behövdes en förstärkning och konsolidering av IH:s egna 
FoU-aktiviteter. Och skulle IH kunna verka som motor i ett nätverk 
kring idrottsforskning var det viktigt att bygga upp egna forsknings-
resurser kring några professurer. För utbildningens kvalitet och förny-
else var det angeläget att lärarna fick möjlighet att både undervisa och 
forska. Rektorsämbetet betonade i en skrivelse till HSV att en högsko-
la av IH:s storlek behövde tillgång till fasta forskningsresurser som bas 
för att både kunna rekrytera och behålla lärare och, inte minst, för att 
kunna erhålla andra typer av forskningsmedel (RÄ, 1996). IH skulle 
kunna tillgodose forskningsområden inom idrott som annars inte blev 
uppmärksammade inom högskolevärlden. Ett sådant område var rörel-
selära definierat som integrerad kunskap om neuromuskulär funktion 
och mekanik. Det var den inriktning som professuren skulle ha. Profes-
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suren skulle knytas till medicinsk fakultet på KI, och vara finansierad 
av RF under de tre första åren. Därefter skulle finansieringen övertas 
av IH. Att professuren skulle läggas vid en medicinsk fakultet framhölls 
som en självklarhet eftersom den medicinska fakultetens verksamhets-
område också omfattade IH:s. HSV samtyckte, och professuren tillsat-
tes två år senare (1998). Dess förste innehavare blev Alf Thorstensson.  

Egna fasta forskningsresurser

Budgetåret 1997/98 beslöt utbildningsdepartementet att ge IH fasta 
forskningsmedel. Övergången från att tidigare endast ha fått tilldelat 
medel för forskningsstödjande åtgärder var ett välkommet besked om 
att IH var på väg att få verklig akademisk status. Forskningsmedlen höj-
des från 500 000 kr till 3.3 Mkr (ÅR 1998). Detta år publicerade IH 13 
vetenskapliga artiklar (se nedan tabell 1).  

År Publicerade forskningsartiklar

1992 Ej angivet 
1993/94 Ej angivet 
1994/95 Ej angivet 
1996 14 
1997 13
1998 13
1999 Ej angivet
2000 22
2001 24
2002 20
2003 24
2004 28
2005 23
2006 30
2007 35
2008 37
2009 34
2010 32
2011 37
2012 39 
2013 51

Tabell 1. Tabellen ger en översikt över antalet publicerade forskningsartiklar 
mellan åren 1992-2013.
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HSV:s första granskning av kvalitetsarbetet 

Hösten 1998 genomgick IH en granskning och bedömning av sitt kva-
litetsarbete (HSV, 1998d). Bedömningsgruppen utgjordes bl.a. av ord-
föranden Mats Ekholm, professor i pedagogik vid GU, Per Wright, 
rektor vid Norges idrottshögskola och Ulf Lönnqvist, landshövding i 
Blekinge län. I rapporten konstaterades att IH:s självvärderingsrapport 
var välskriven och informativ, att delaktighet funnits vid insamlandet 
av underlag, men också att vissa motsättningar fanns inom högskolan. 
Gruppen noterade även att IH vid besöket saknade ett aktuellt måldo-
kument, och att detta påverkade på vilket sätt lärarna kunde utvärdera 
sitt arbete. Utan klara mål saknades en ”värdebakgrund” (HSV, 1998d). 
Gruppen uppfattade att lärarna var väl medvetna om målen för grund-
utbildningen, men menade att forskningen och den tredje uppgiften 
också måste omfattas tydligare av kvalitetsarbetet.  Det saknades där-
till en strategi för information och marknadsföring av IH: s ”produk-
ter”, dvs. examinerade studerande. Att utveckla nya mål för verksam-
heten under de närmaste åren bedömdes vara centralt och att involvera 
medarbetare och studenter i detta arbete. 

Så här i backspegeln går det att utläsa att gruppen var bekymrad över 
att det saknades en process kring självvärderingen och en internationell 
kollegial värdering av forskning och utvecklingsarbeten samt en lång-
siktig planering av kompetensutveckling och rekrytering. Man menade 
även att internationaliseringen i stort sett endast berörde forskningen, 
att studenternas medverkan byggde på ideella insatser, att IT-området 
var eftersatt och att jämställdhetsarbetet saknade konkreta mål. Lokal- 
frågan kommenteras under en särskild punkt och bedömargruppen 
menade att IH måste agera ”kraftfullt” i frågan (ibid., 4.4). Man varnade 
också för en felaktig mytbildning om att IH skulle vara en både liten 
och ny högskola. Det fanns ju erfarenheter och kunskaper ändå från 1813 
(ibid. 4.5). Sammantaget konstaterade utvärderarna att ett visst kvali-
tetsarbete pågick, men det saknades ett system för kvalitetsuppföljning. 

Vad blev då IH:s reaktion? I det brev från rektor och rektorsämbe-
tet (RÄ) som sändes till bedömningsgruppens ordförande och till HSV 
är tonen rak och irriterad. Gruppen hade, enligt rektors åsikt, haft pro-
blem med att hålla isär Idrottshögskolan som högskola och skolans kva-
litetsarbete (Wedman, 1998-11-17). Man hade inte heller låtit arbetet 
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med det nya måldokumentet få utrymme i rapporten. Därtill hade be-
dömningsgruppen lagt in förslag om åtgärder som berörde IH:s lokal-
frågor, vilket Wedman fann märkligt. Gruppen hade tagit explicit ställ-
ning utan att föra in aspekter som ekonomiska konsekvenser. På det 
principiella planet saknade Wedman ett tydligt förhållningssätt vad 
gällde det personliga ansvaret för anställda vid en högskola. För honom 
var det främmande att detaljreglera den intellektuella och vetenskapliga 
verksamheten (Ibid., s 2). 

När HSV ville ha återkoppling på själva granskningsarbetet svarade 
RÄ med ytterligare ett par vassa kommentarer (RÄ, 1998). Angående 
frågan om ”genomförande av granskning” kommenterade förvaltnings-
chefen i en skrivelse att universitetskanslern vid återrapporteringsbesö-
ket själv talade i 45 minuter i sträck under den avtalade tiden om 60 mi-
nuter. Därefter hade bedömningsgruppens ordförande fått ordet. Till 
rektor hade endast återstått några minuter att lämna synpunkter. För-
valtningschefen konstaterade också på frågan om förbättringar/föränd-
ringar att några nya grepp borde prövas av HSV framöver. Exempel-
vis borde tid ges till samtal om vad kvalitet är, och inte bara fokusera på 
kvalitetsarbetet. Ett sätt skulle kunna vara att låta högskolan själv få be-
rätta om kvalitetsförbättringar. Utvärderarna och HSV (kanslern) 3  bor-
de ha ägnat särskild möda åt att söka förstå verksamheten vid en hög-
skola av IH:s karaktär:

Förordet i rapporten andas slutsatsen att IH:s uppgift är inriktad 
på tävlingsidrott. Vi konstaterar att vi inte lyckats förklara den 
betydligt bredare ansatsen i vår utbildning och forskning. (RÄ, 
1998, s. 2.)

Från två till en institution 

I ljuset av granskningen tog sig ledningen an en rad frågor kring organi- 
sation, måldokument, studentinflytande och materiella förutsättning-
ar. En studentkårskanslist anställdes på heltid. Organisationen för-
ändrades och de två institutionerna blev en: Institutionen för idrotts- och 
hälsovetenskap. Alf Thorstensson, nybliven professor i rörelselära, blev 
prefekt. Till utbildningsprogrammen utsågs portalföreståndare (studi-
erektorer). Ett syfte med förändringen var att öka integreringen mellan 
teori och praktik i ämnet idrott samt få till en tydligare rollfördelning 
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mellan nämnden för utbildning och forskning, institution och förvalt-
ningen. Inom den nya institutionen utsågs en lärare, Peter Schantz, 
till att ha ett särskilt samordnande ansvar för FoU-frågor. En central 
del i detta arbete skulle vara att stimulera lärare som inte var fors-
karutbildade att påbörja forsknings- och utvecklingsarbeten med nära 
anknytning till yrkesutövningen. Statsmakten var också generös med 
medel till kompetensutveckling av adjunkter. 

Datoriseringen och digitaliseringen i omvärlden kom med full kraft 
och den första distanskursen vid IH genomfördes 1998. En f.d. lärosal och 
ett mindre kompletterande rum (gamla fäktsalen) byggdes om Tennis- 
stadion, flyttade tillbaka till huvudbyggnaden (ÅR 1997; 1998).

 

Programråd – ett nytt grepp 

Även om HSV:s granskning av kvalitetsarbetet var krävande att hante-
ra för ledningen fanns ändå några ljuspunkter i det kvalitetsarbete som 
bedrevs. HSV uppmärksammade särskilt att IH hade skapat ett pro-
gramråd på H-programmet läsåret 1996/97. Initiativtagare var pro-
gramstudierektorn Staffan Hultgren. I de första programråden ingick 
externa representanter från arbetsmarknaden. Programråden var en-
ligt HSV, utmärkta exempel på hur studentinflytande kunde bedrivas 
(HSV, 2003). Ett uttalat syfte med programråden, som successivt inför-
des på alla program, var att stärka studentrollen inte bara i termer av in-
flytande, utan också att stimulera de studerande till ansvarstagande och 
självständighet. På programråden som leddes av studierektorerna kun-
de såväl frågor om planering som uppföljning av kurser och utbildning 
fångas upp. Programråden kom att bli en viktig länk mellan studenter, 
nämnder och ledning. 

Måldokument i takt med tiden 

Ett nytt måldokument beslutades våren 1999 av högskolestyrelsen (HS, 
1999-01-25), efter många och långa diskussioner på olika nivåer inom 
IH. Antalet skrivelser och minnesanteckningar är omfattande. I efter-
hand är det oklart varför debatten om måldokumentet blev så långdra-
gen, och varför de beslut som fattades inte kom att verkställas fullt ut. 
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Kanske avspeglar den utdragna debatten ett klassiskt fenomen av block-
politik och ställningskrig som det var svårt för ledningen att komma 
förbi eller montera ned. En senare rektor, Mats Ericson, kallade i ett av 
sina informationsbrev fenomenet för ”striden om curriculat”. Vissa 
grupperingar ville ha så få förändringar som möjligt, andra ansåg sig 
behöva få till en förändring. Grupperingar stod mot grupperingar. Fö-
reträdarna för den praktiska idrotten siktade in sig på frågor om var-
för idrottsdidaktik inte fanns med som profilområde inom forskningen, 
och hur kunskapsområdet kring den levande och upplevande idrotten 
(idrottsläran), skulle ges plats i IH:s mål- och visionsdokument. Detta 
område fanns ju utpekat i betänkandet om bildandet av en självständig 
högskola på idrottens område (SOU 1990:3). 

Måldokumentet som senare fastställdes av högskolestyrelsen kom att 
fokusera på flera av de utvecklingsområden som HSV i sin kvalitets-
granskning hade pekat på som angelägna. Tre huvudområden lyfts fram: 
IH– som en lärande organisation, IH– en forskande skola, och IH– i 
takt med samhället. En första definition av idrott som högskoleämne 
formulerades också i måldokumentet, som fick namnet Mål och visioner 
för verksamheten vid Idrottshögskolan (HS protokoll, 1999-01-25, bilaga):

Idrottshögskolan definierar idrott som all fysisk aktivitet genom- 
förd med målet att främja fysisk och psykisk hälsa, rekreation, 
tävlingsprestation och estetisk upplevelse. Idrott som högskole- 
ämne uppstår och utvecklas i samspel mellan utövning av idrott 
och tillämpning av främst medicinsk, naturvetenskaplig, samhälls- 
vetenskaplig och humanistisk kunskap. 

Dokumentet innehöll vidare rubrikerna ”Centrala mål och verksam-
heter” och ”Preciserade mål”. Vissa av de preciserade målen kring ut-
bildning, forskning, samverkan, studentinflytande m.m. var fortsatt 
formulerade som mål att sträva efter. Andra var mer konkreta, som t.ex. 
att ett internationellt vetenskapligt råd skulle inrättas på försök under 
treårsperioden (ibid., s 7), och att en arvoderad tjänst skulle knytas till 
studentkåren med uppgift att stimulera studentengagemang och infly-
tande. Frågan om en masterexamen väcktes (ibid., s. 8). I dokumentet 
markerades att alla lärare som tjänstgjorde vid IH skulle ha en grund- 
examen, om lägst 60p i ett akademiskt ämne. Personalens akademiska 
nivå poängterades. I dokumentet uttrycktes en strävan efter att alla lä-
rartjänster på sikt skulle förutsätta en doktorsexamen (ibid., s. 9). Vid 
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denna tid var cirka 37 % av lärarna disputerade. IH:s rörelse mot en  
ökad och fördjupad akademisering framträder i dokumentet liksom att 
uppdraget att utveckla ämnet idrott som högskoleämne var både svår-
fångat och komplext.

Den 4 oktober 1999 skriver förvaltningschefen en PM där hon före- 
slår att IH borde förbereda en ansökan om rätt att utfärda magister-
examen. Institutionen och utbildnings- och forskningsnämnden skulle 
ta sig an uppdraget att till den 1/2 2000 redovisa IH:s förutsättningar 
att ansöka om magisterexamen. Ärendet försvann ut i organisationen 
och det går att konstatera att en ansökan lämnades in först sex år senare 
(2006). I kvalitetsgranskningen som sker 2002 får IH omdömet att  
högskolan är på ”rätt väg” (HSV, 2002a). 

Vad är det akademiska ämnet idrott?

Diskussionen om det akademiska ämnet idrott fortsätter in på 2000-ta-
let. Den handlade om att ”ämnet idrott” mer var att se som en beteckning 
för olika ämnen, som i sin tur behövde behålla sin struktur, uppbyggnad 
och tradition. Den handlade också om hur det praktiska kunskapsområdet 
idrottslära, med sina ingående delar, skulle kunna bygga en progression, 
liknande den som fanns i andra akademiska ämnen. Lärarstaben verkade 
enig om att ämnet idrott inte var att betrakta som ett konstnärligt ämne. 
Däremot fanns konstnärliga inslag som man behövde ta hänsyn till. Rek-
tor Wedman konstaterar i en skrivelse att frågan som låg och ”lurade” var 
om ett helt nytt ämne skulle etableras eller om det skulle kombineras av 
redan etablerade akademiska ämnen. I det första fallet skulle ämnen som 
fysiologi och pedagogik ses som stödämnen till idrottsämnet. I det senare 
skulle ämnet konstrueras utifrån vad företrädare och intressenter för eta-
blerade akademiska ämnen kom överens om. Man anar att Wedman själv 
ville gå i bräschen för ett självständigt akademiskt ämne. IH skulle då ha 
ett eget ansvar för utvecklandet av detta ämne och ge det ett meningsfullt 
innehåll (tillsammans med samverkanspartners). En fara i detta förhåll-
ningssätt var att högskolans studenter då var beroende av positiva motsva-
randebedömningar av deras ämneskunskaper. Det var, som Wedman ut-
tryckte det, en inte alldeles enkel problematik. 

Den idrottsliga praktiken vållade rektorn huvudbry. Kunde den fogas 
in i den akademiska karriären och i en utbildningsanordning som gäl-
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ler för denna? Han menade att den kunde det. Den idrottsliga praktiken 
var redan en självklar möjlighet att studera i snart sett alla ämnesdisci-
pliner. Men kunde den idrottsliga praktiken rymmas i andra delar av 
den akademiska utbildningen? Wedman avsåg inte specialistkunskaper 
som hur man slår frisparkar i fotboll etc. utan hur praktiska delar kunde 
studeras utifrån från kulturhistoriska eller psykometriska betraktelse-
sätt (Wedman, 2001).

Vid sekelskiftet 2000 fanns en rad spänningar inom lärosätet att han-
tera.4 Wedmans lösning på detta blev en ny organisationsstruktur och 
en ny bemanning på ledningsnivå. I samband med att professor Alf 
Thorstenssons förordnandetid löpte ut vid månadsskiftet juni/juli 2000 
fick han lämna prefektskapet, ett förordnande som han hade innehaft 
sedan IH blev en självständig högskola. Efter viss övertalning övertog 
Birgitta Fagrell, lektor i pedagogik, prefektskapet. I februari 2001 for-
mulerade Fagrell en lägesbeskrivning och en målsättning för institutio-
nens arbetsmiljöarbete: öppenhet, lika tid för lika arbete och en jäm-
ställd arbetsplats (Fagrell, 2001).  

I omvärlden pågick under denna tid ett intensivt arbete med en lärar-
utbildningsreform som svar på att en mål- och resultatstyrning införts 
i svensk skola. Därmed fanns behov av att reformera lärarutbildningen 
(SOU 1999:63). På mindre än ett år skulle en ny lärarutbildning och en 
ny organisation med en särskild lärarutbildningsnämnd (LUN) sjösät-
tas. Lektor Eva Andersson blev nämndens första ordförande. Den ti-
digare Utbildnings- och forskningsnämnden upphörde, och en nämnd 
för forskningsfrågor; Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) in-
rättades, med Alf Thorstensson som dess förste ordförande. I och med 
lärarutbildningsreformen förändrades strukturen för kandidatexamen 
på IH, balansen mellan olika ämnen liksom beslutsstrukturen för ut-
bildningsfrågor. De så kallade lärarutbildningsnämnderna tilldelades 
aldrig egna forskningsresurser från staten.  

Gemensamma mål och individuella initiativ 

Flera delar i måldokumentet infriades under Wedmans år som rektor, 
men inte alla. Det var också så att andra och nya ”mål” eller initiativ 
växte fram. Ett exempel var arbetet med att utveckla ett laboratorium i 
tillämpad idrottsvetenskap (LTIV) (Nilsson och Rosdahl, 2001-05-15, 
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se även del II). Laboratoriet skulle placeras i en av IH:s gymnastiksa-
lar, vilket innebar förhandlingar och konsekvensanalyser av hur lokaler 
kunde nyttjas och byggas om. Rektor Wedman stödde helhjärtat tanken 
på detta rörelselaboratorium. I ett knappt halvfärdigt LTIV genomför-
des flera ledningsgruppsmöten och strategimöten med mötesdeltagarna 
på ergometercyklar. Här skulle kreativa idéer formas och beslutas. 

Andra initiativ togs kring skapandet av forsknings - och utveck-
lingsgrupper (FoU). Gi Defaire (född Magnusson), då doktorand, se-
nare anställd som lektor vid IH, initierade forskningsgruppen Hälsa, 
idrott, träning (HiT) och äskade bl.a. medel för att dels studera golf-
spel som lågintensiv träning, dels träning av äldre kvinnor. En annan 
FoU-gruppering äskade medel för att studera fysisk aktivitet och fri-
luftsliv för barn med funktionsnedsättningar (Se vidare Budgetäskanden 
för år 2001). I högskolestyrelsen tog Bengt Sevelius, högskolestyrelsens 
RF- ledamot, upp frågan om IH:s behov av att möta en alltmer kom-
mersialiserad och professionell idrottsvärld. En rimlig åtgärd vore att 
inrätta ett Sport Managementprogram (SM) (HS 2000-11-30). Initiati-
vet ledde fram till ett styrelsebeslut om programstart hösten 2002 (HS 
2001-06-06).

Under denna tid ägde också en behovsinventering av nya lärartjänster 
rum. En utlysning av fem adjunktstjänster i idrottslära blev resultatet. 
Av dessa kom två att tillsättas. De övriga tillsattes genom omvandling av 
vikariat. Detta förfaringssätt kom sedan att prägla rekryteringen av lä-
rare inom samtliga ämnesområden under IH:s första två decennier. Be-
manningen vid högskolan väcker fortfarande frågor (HS 2013-04-17). 
 

Studerande – rekrytering och söktryck 

Från och med millennieskiftet skedde en övergång till digital intern- 
och externkommunikation vid IH. Sökande till högskolan kunde från 
och med nu hämta sin information via den egna hemsidan (ÅR 2000). 
Vid denna tid lyftes också frågan om en ökad och breddad rekryte-
ring av studerande med annan bakgrund av regering och departement 
(Prop. 2001/02:15). Frågan omvandlades till ett uppdrag för universi-
tet och högskolor. Vad gällde snedrekrytering, dvs. att studerande från 
endast vissa samhällsklasser rekryterades till högre studier, framkom i 
årsredovisningen 2001 att rekryteringen till IH delvis redan hade börjat 
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förändras. 2/3 av de studerande kom från tjänstemannahem och knappt 
1/3 (28 %) från hem med arbetarbakgrund, 6-7% av de studerande hade 
föräldrar med annan bakgrund än svensk (Wessman, 1999). HSV:s upp-
följning av uppdraget visade att IH hade lägst rekrytering av studeran-
de med annan bakgrund av alla undersökta högskolor (HSV 2009). I 
statistik från Universitetskanslerämbetet (UKÄ) från 2013 framgår att 
GIH numera ligger över rikssnittet när gäller rekrytering av studeran-
de med arbetarbakgrund, men fortfarande under riksnittet avseende re-

År SÖKTRYCK L H T Idrott 80 SM Master

1992/93
1993/94 31 36 1.5
1994/95 51 47 1.5
1995/96 28,7
1996 27.5 28,6 2,2 22,6
1997 39 47,6 1,8 26,9
1998 41 66,2 2,5 34,5
1999 39 65 1.2 31
2000 33 59 1.3 27
2001 12,5 38 1,2 -
2002 11 39 - - 28
2003 11 32 1,6 - 25
2004 15,5 35 1 - 27
2005 15 44 1 -
2006 15 37 1 - -
2007 6 30 1
2008 5 18 1
2009 10 11 1,7
2010 9 18 1
2011 2/3 8,3 2   0.7
2012 7,9/ 5 11,3 2,3   2.5
2013 5,6 13,8 2,6  * 3,8

*anger att programmet är återupptaget men att antagning av studerande 
sker via Södertörns högskola då GIH endast ger kurser inom ramen för 
programmet.

* Asterisken anger att programmet är återupptaget, men att antagningen av 
studerande sker via Södertörns högskola.

Tabell 2. Tabellen visar antalet sökande per plats till lärosätets olika ut-
bildningar mellan åren 1992 och 2013 (ÅR 1992/93-2013). 
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krytering av studerande med annan bakgrund än svensk (UKÄ, 2013). 
Någon analys eller vidtagna åtgärder med anledning av den förändring 
som skett framgår inte av det material som bildar utgångspunkt för det-
ta kapitel.

En historiskt stor nedgång i söksiffror ägde rum hösten 2001. För lä-
rarprogrammet rasade antalet behöriga sökande från 33 till 12.5 sökan-
de per plats. Skälen till nedgången var bland annat en ny och förlängd 
lärarutbildning och att antalet lärosäten med idrottslärarutbildning 
ökat dramatiskt. Den tidigare bilden av ett lärosäte med högt och stabilt 
söktryck var inte längre giltig för IH. Någon reell återhämtning av sök-
trycket har inte skett under tiden fram till 2013. Det program som bäst 
stått emot är hälsopedagogprogrammet som fortsatt är lärosätets mest 
eftersökta program (se tabell 2).

Perioden 2002–2004 

Rektor Wedmans förordnande gick ut sommaren 2002 och en rekryte-
ringsgrupp arbetade fram förslag på ny rektor. Högskolestyrelsen före-
slog regeringen att Per Nilsson, professor i pedagogik vid LHS, tidiga-
re student vid GIH, skulle utses till rektor. Straxt innan hans tillträde 
lämnade Yvonne Wessman sitt uppdrag och Dimiter Perniklijski till-
trädde som ny förvaltningschef. Fagrell lämnade samtidigt över pre-
fektskapet till Karin Söderlund, lektor i fysiologi. Nilsson tillträdde 
under det år då Sport Managementprogrammet (SM) startade och an-
delen disputerade bland IH:s undervisande personal nådde upp till 41 
%. Lärosätet fortsatte att ”prestera” bra och IH nådde fortsatt sitt be-
räknade takbelopp. Detta trots att Idrott 80p lades ned 2002och antag-
ningen till tränarprogrammet hade ett uppehåll (se tabell 1). IH hade i 
starten av 2000-talet en fortsatt mycket hög genomströmning av stu-
derande med en prestationsgrad runt 90 % och få avhopp. Detta gav 
en god ekonomi. Förhållandevis låga omkostnader för lokalerna bidrog 
till att bygga upp ett myndighetskapital för den olösta lokalfrågan. Cen-
trum för idrottsforskning (CIF) bytte också administrativ huvudman 
från KI till IH. 
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IH:s roll som kompetenscentrum 

En rad utbildningsförändringar och samarbeten förverkligades under 
rektor Nilssons mandatperiod. IH sökte samarbetspartners såväl inom 
högskolevärlden som utanför. Arbetet med att få fram en detaljplan för 
att möta IH:s lokalbehov påbörjades, ett nätverk med de konstnärliga 
högskolorna etablerades, en internationell konferens genomfördes inom 
ramen för Sport Management (se vidare del II och kapitlet om SM-pro-
grammet) och ett nordiskt samarbete kring en Nordisk kandidatexa-
men (bachelor) i friluftsliv startades. Vidare knöts två gästprofessorer i 
ledarskap till IH; Lars Lagerbäck och Tommy Söderberg, båda f.d. för-
bundskaptener i fotboll och f.d. GIH-studerande. Samarbetet med Öre-
bro universitet (ÖU) kring forskarutbildning i idrott blev konkretise-
rat i och med att två doktorander med finansiering från IH antagits där. 
IH:s fasta forskningsmedel, som i blygsam skala funnits sedan 1997, 
höjdes påtagligt av utbildningsdepartementet budgetåret 2002/2003. En 
interimistisk nämnd för beredning av forskningsfrågor (IBF) inrätta-
des med Alf Thorstensson som ordförande. Det blev nu också möjligt 
för studerande på lärarutbildningen att som andra ämne läsa ”folkhälsa 
genom fysisk aktivitet” (se vidare del II och kapitlet om lärarprogram-
met). 

I omvärlden började fysisk aktivitet som hälsofaktor uppmärksammas 
alltmer. IH fick i uppdrag att med hjälp av ett tillskott om 3 miljoner ut-
veckla och genomföra utbildningar i fysisk aktivitet för skol- och fri-
tidspersonal. Uppdraget var en förlängning av Folkhälsoinstitutets rö-
relsekampanj Sätt Sverige i rörelse. Projektet döptes till Den dagliga dosen 
och leddes av Birgitta Fagrell. Det gick att uppfatta detta uppdrag som 
ett plåster på såren eftersom IH vare sig fått sig tilldelat forskarutbild-
nings rättighet i idrott eller det nyinrättade Nationellt centrum för främ-
jande av fysisk aktivitet (NCFF). Båda hade placerats hos vid ÖU. 

IH:s roll som kompetenscentrum för verksamma idrottslärare tog sig 
uttryck i att ett Konvent (en konferens med olika workshops) etablera-
des. Förebilden var delvis det Hälsokonvent som ansvariga inom hälso- 
pedagogprogrammet tillsammans med studerande startat 1998. Det nya 
Konventet skulle representera hela högskolans verksamhet. Det utveck-
lades av Sten Collander, f.d. hälsopedagogstudent, Rickard Håkanson 
f.d. tränar- och lärarstudent, och Caroline Hägglöf, adjunkt vid IH och 
f.d. grundskollärarstudent. Med stöd från ledningen blev Konventet en 
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framgångssaga och en knytpunkt för många verksamma idrottslärare. 
Detta var särskilt värdefullt i en tid när fortbildningen på de lokala sko-
lorna till stor del handlade om skolreformer på en övergripande nivå. 
På Konventet fanns möjlighet för lärare att få specifik ämnesrelaterad 
fortbildning. IH:s adjunkter fick från starten stor uppskattning för de 
praktiska passen. De mer forskningsorienterade passen fick däremot få 
besökare och upphörde efter ett par år som inslag. De ersattes med te-
maorienterade föreläsningar där IH tillsammans med exempelvis Skol-
verket, NCFF, och forskare från andra lärosäten samverkade kring 
olika teman som fysisk aktivitet och miljö, mångfald, betyg och bedöm-
ning.  

Liten högskola med stort uppdrag 

Rektor Nilsson initierade under sin rektorstid ett nytt mål- och visions-
arbete. En förebild var den norska idrottshögskolans (NIH) visionsar-
bete. En av lärarna gavs i uppdrag att genomföra intervjuer med en rad 
nyckelpersoner vid myndigheter och organisationer i Sverige. Mål- och 
visionsarbetet utmynnade i rapporten Liten högskola – stort uppdrag (HS, 
2004-04-26). Ett antal centrala frågor framkom i rapporten: Hur skul-
le man framöver hantera IH:s roll inom folkhälso- och fysisk aktivitets-
området, studenternas positionering efter avslutad utbildning, samver-
kan med andra lärosäten kring forskning och forskarutbildning, IH:s 
bidrag till samhällsutvecklingen inom ramen för lärosätets uppdrag (ett 
uppdrag som i skrivande stund inte förändrats sedan IH:s etablering).
Utkastet till mål- och visionsdokument diskuterades på personaldagar 
och i ämnesgrupper, men något beslut i högskolestyrelsen ”hinner” ald-
rig tas. I juni 2004 accepterade Nilsson ett erbjudande om att bli gene-
raldirektör för Ungdomsstyrelsen. Professor Björn Ekblom utsågs som 
tillförordnad rektor under rekryteringstiden av en ny rektor.  

Perioden 2005–2008 

Två kandidater fanns kvar när HS skulle fatta beslut om förslag till ny 
rektor, nämligen Mats Ericson, dåvarande rektorn för Nätuniversitet 
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och professor i arbetsvetenskap vid KTH samt Alf Thorstensson, pro-
fessor i rörelselära vid IH. Högskolestyrelsen konstaterade i sitt pro-
tokoll att det var ett val mellan ”olika kompetens och personlighe-
ter” (HS, 2005-01-21). Styrelsen var splittrad. Tre tunga ledamöter 
förordade Thorstensson. Dessa var professor Sten Grillner, KI, pro-
fessor Björn Ekblom, KI/IH och ordförande Jane Cederqvist. Beslutet 
blev dock att förorda Mats Ericson. På det nästkommande styrelsemö-
tet lämnade ordförande Jane Cederqvist och Sten Grillner styrelsen i 
protest. 

IH blir GIH 

Ericson motiverade sitt val att byta högskola med att han lockats av det 
mål- och visionsarbete som pågick vid IH och den utmaning som låg i 
formuleringen ”liten högskola – stort uppdrag”. Sommaren 2005 bjöd 
han in utbildnings- och kulturministern, tillika den vikarierande stats-
ministern, Leif Pagrotsky till IH. Ericson lyckas vid detta tillfälle över-
tyga ministern om att högskolan borde få rätt att återta sitt namn Gym-
nastik- och idrottshögskolan, och akronymen GIH (besök GIH den 19/7 
2005). Regeringen godkände namnbytet i början av hösten. Att åter-
ta namnet GIH var för Ericson en viktig pusselbit i strategin att öka 
omvärldens kännedom om GIH som ett etablerat och känt varumärke 
inom idrott, prestation och hälsa.

Mål– och visionsdokument med sikte mot Europa 

Drygt ett halvår efter sitt tillträde hade Ericson ett nytt mål- och vi-
sionsdokument på plats (HS, 2005-10-05). Centralt i hans vision var att 
GIH skulle bli en ledande idrottshögskola i Europa. Detta skulle nås 
genom att GIH bland annat skulle sträva mot att:
 inom sina prioriterade forsknings- och utbildningsområden ut- 
 hålligt upprätthålla nationell excellens med internationell  
 räckvidd vara riksrekryterande inom grundutbildningen med  
 ambitionen att attrahera de bästa studenterna, både ur ett na 
 tionellt och internationellt perspektiv (Mål- och visionsdoku- 
 ment 2006-2012)
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GIH skulle därmed tydligt profilera och avgränsa sig och säkerställa 
en stark koppling och harmonisering mellan forskning, utbildning och 
undervisning. På så sätt skulle målen nås. 

En nygammal logotype

Det var på detta möte i oktober 2005 som högskolestyrelsen beslöt att 
på förslag från rektor, ta tillbaka GIH:s gamla logotyp, den som Riks-
heraldikerämbetet hade godkänt 1945. Studentkåren, som behållit den 
gamla logotypen även efter 1992, stödde givetvis förslaget (se nedan).   
 

Figur 2. Studentkårens logotyp till vänster utgår från GIH:s ursprungliga logo- 
typ som eget institut och senare som institution under LHS. IH:s nya logotyp 
kom till i samband med att lärosätet blev självständigt. Den tredje logotypen 
(till höger) är GIH:s nuvarande. Den bygger på den ursprungliga logotypen 
och skapades efter att lärosätet år 2005 kunde återta sitt tidigare namn; Gym-
nastik- och idrottshögskolan och akronymen GIH.

Ericson valde att inte föreslå någon organisationsförändring. Orga-
nisationen med två nämnder, en institution, programstudierektorer och 
programråd kvarstod. Suzanne Lundvall utsågs till prorektor, en funk-
tion som GIH hade saknat. Istället för organisationsförändringar ville 
Ericson påbörja en översyn av lärosätets verksamhet i relation till dess 
uppdrag. Ericson tog sig an frågor som att öka IH:s engagemang kring 
den mer tillämpade idrottsforskningen och den praktiska idrottens 
möjligheter att ha en fortsatt stark ställning inom programutbildning-
arna, dock med en ökad grad av forskningsanknytning. Efter knappt ett 
halvår som rektor föreslog han muntligt för högskolestyrelsen att GIH 
skulle ingå ett samarbete med Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) 
och KTH (HS, 2005-10-25). Motivet var att GIH skulle medverka till 
ett ökat fokus på tillämpad forskning och utveckling av träningsmeto-
der, mätinstrument m.m. Förslaget innebar att varje samverkanspart 
skulle lägga in ett grundkapital om 1.5 MKr, medel för att driva projekt 
och anställa en föreståndare. Två beslutsförslag ställdes mot varandra, 
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ett som förordade förslag om samarbetsavtal, ett som förordade bord-
läggning och behov av ytterligare underlag/utredning av möjliga sam-
verkanspartners, hur GIH:s forskares skulle medverka m.m. Styrelsen 
gick på rektors förslag och beslöt om GIH:s medverkan i ett Olympic 
Performance Center (OPC) med GIH som värdinstitution. Av olika an-
ledningar kom inte OPC att bli det kitt för tillämpad idrottsforskning 
som var tänkt. En anledning var troligen att det aldrig blev förankrat 
bland GIH:s egna forskare, en annan att de projekt som kom att drivas 
ofta var teknikgenererade och därmed passade KTH-forskare, vilket 
som en tredje orsak, påverkade LTIV:s medverkan. 

 

”Hur vill vi ha det på GIH”? 

Under Ericsons rektorsperiod stod arbetsmiljöfrågor i fokus på GIH, 
eller snarare, de var återigen aktuella.5 En tredje större arbetsmiljöun-
dersökning på tolv år genomfördes våren 2006. Undersökningen upp-
märksammade personalens upplevda höga stressnivå. Med hjälp av frå- 
gan: ”Hur vill vi ha det på GIH”? lyfte Ericsson arbetsmiljön i en rap-
port till högskolestyrelsen. Han framförde främst två skäl till arbets-
miljöproblematiken, dels en överproduktion av studerandeprestationer 
(15–20%) i förhållande till intäkter, dels lärarnas ambitionsnivå med in-
satser långt över förväntade (HS, 2006-09-12). Ett internat med perso-
nalen ledde fram till en lista med 76 punkter som behövde åtgärdas (Le-
darskapscentrum, 2006).

Efter internat och högskolestyrelsemöte skrev Ericson ett långt in-
formationsbrev till medarbetarna (Ericson, 2006-09-18). Brevet inne-
höll hans egna slutsatser, där han konstaterade att många liksom han 
själv funderade över ”vilket läge har GIH för närvarande, och vart är 
vi på väg?” Ericsons eget svar på frågan var att GIH var ett urstarkt va-
rumärke och hade en hög kvalitet i verksamheten men behövde arbeta 
vidare med att höja kvaliteten i flera arbetsprocesser för att nå de egna 
uppsatta målen och omvärldens förtroende. I sin nulägesanalys lyf-
te han fram grundutbildningens höga kvalitet som, förutom av de egna 
studenterna, bekräftats när det gällde attraktivitet på arbetsmarknaden 
(HSV, 2002b, 2007c) och efterfrågan på utbildningsplatser (Verket för 
Högskoleservice). Hur det stod till med kvaliteten i forskningen men-
ade Ericsson att det var lite svårare att uttala sig om, eftersom GIH:s 
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förutsättningar var så olika övriga lärosätens vad det gällde finansiering 
och rätt att bedriva master- och/eller forskarutbildning. Hans slutsats 
var dock att GIH:s forskning stod sig bra, men kunde bli ännu bättre 
med ökad internationell närvaro. Efterfrågan var stor på GIH:s dokto-
randtjänster (i samarbete med andra lärosäten), men få av GIH:s egna 
studenter rekryterades till dessa tjänster. Detta kommenterade Ericsson 
som en brist. 

Ett år efter att högskolestyrelsen beslutat om ett nytt måldokument, 
konstaterade Ericsson att i den mån GIH saknade konkreta strategier, 
utöver dem som styrelsen fattat beslut om, så fick detta i efterhand bear-
betas av GIH:s olika beslutande organ. Exempel på arbete som återstod 
var att ta fram en ny utbildnings- och forskningsstrategi, söka magis-
terrättigheter i ämnet idrott och arbeta fram en bemanningsstrategi. I 
den sistnämnda frågan rådde det en slags ”moratorium”. Cirka två år se-
nare drog Ericson slutsatsen att konkretiseringen gått mycket långsamt 
och att de av rektor beställda utredningarna endast delvis eller aldrig 
slutförts (Ericson, 2008b). Mer om detta längre fram i texten.

Granskningar av ämnet idrott och folkhälsovetenskap

Under sitt första decennium som självständig högskola hade IH kom-
mit ut ”relativt väl till väl” från ett antal granskningar av ämnet idrott 
(HSV, 1998a, d; 2002a) och högskolans arbete med jämställdhet och so-
cial mångfald (HSV, 2003) samt utvärderingen av europeiska idrotts-
lärarutbildningar (EURIP, 1995). De interna studentutvärderingarna 
och alumniundersökningarna visade också på mycket nöjda studeran-
de i många avseenden. Inte minst framhöll de studerande alla de upp-
levelser som utbildningen i sig innehöll. Mindre nöjda var de med hur 
förberedda de kände sig för sitt yrkesliv. Från att de studerande under 
1990-talet regelbundet väckt ärenden av utbildningsnatur till högsko-
lestyrelse och nämnder avtog detta under 2000-talet. Få om några ut-
bildningsfrågor drevs fram till ledningsnivå av de studerande. Orsaker-
na bakom detta kan vara flera, dels innehöll 1990-talet en etablering av 
nya utbildningar, dels kan frågor av mer studentpolitisk natur ha mins-
kat generellt med anledning av förändringar i det omgivande samhället.
Ericson hade följt HSV:s granskningar genom åren, bland annat som fack- 
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lig representant i SULF, och engagerade sig som rektor omgående i den kom- 
mande granskningen av kandidatexamen i idrott. Han var bekymrad över 
SM-programmets uppbyggnad och förespråkade därför att det skulle 
läggas ned. Ämnesdjupet i idrottsstudierna skiljde sig alltför mycket i  
sin struktur från de övriga programmen. Det förelåg därför en stor risk 
att programmet vid en granskning skulle tappa sin kandidatexamensrätt- 
ighet. Bland annat saknades den praktiska idrotten helt i utbildningen, 
vilket var ett av de tre områden som kandidatexamen vilade på. Det gick 
inte att försvara ämnesdjupet. Styrelsen gick på Ericssons förslag och SM- 
programmet lades ned innan granskningen (HS, 2005-10-25; Ericson, 
2005b).

När ämnesutvärderingarna ett år senare blev verklighet hade GIH en-
dast två program vars huvudämne idrott/idrottsvetenskap skulle granskas. 
Därtill skulle en granskning av ämnet folkhälsovetenskap ske inom ramen 
för hälsopedagogprogrammet. Granskningen av ämnet idrottsvetenskap 
föll väl ut och den begärda examensrättigheten för magisterutbildning er-
hölls (HSV 2007a). Detsamma blev inte fallet för ämnet folkhälsoveten-
skap inriktning fysisk aktivitet. HSV:s sakkunniga menade att det inte var 
något fel på utbildningen, den var inte dålig i sig, tvärtom, men det sakna-
des tillräckligt djup i ämnet folkhälsovetenskap (HSV 2007b). GIH fick 
tid på sig att fatta beslut om att begära en omprövning av de sakkunnigas 
beslut. Ett intensivt arbete med att revidera och förtydliga kursinnehållet 
genomfördes i syfte att bemöta granskningsgruppens synpunkter. Exter-
na sakkunniga togs in för att analysera och föreslå rimliga åtgärder. Hög-
skolestyrelsen beslöt att avsätta 4.5 Mkr till förstärkning av den akademis-
ka kompetensen hos undervisande personal och biblioteksresurser samt 
medel till doktorandanställningar (HS, 2008-02-15). 

Trots åtgärderna förlorade GIH rätten att utfärda kandidatexamen 
i folkhälsovetenskap. I augusti 2008 tillsattes en intern utredning för 
det hälsopromotiva ämnets framtida inriktning (RÄ, 2008; Schantz, 
2009). I december samma år fick Hälsopedagogprogrammet en ändrad 
examensordning: högskoleexamen i idrott inriktning hälsa (HS, 2008-
12-08). I tabell 2 framgår att den förlorade kandidatexamen inte med-
förde ett dramatiskt fall i antalet sökande. Programmet fortsatte att 
vara GIH:s populäraste. De studerande föreföll vara mer intresserade 
av programmets innehåll än vad huvudämnet representerade för akade-
miskt ämne.
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GIH:s uppdrag och strategiska frågor

Redan vid sitt tillträde hade Ericson pekat på att GIH behövde se om 
sitt hus i relation till högskolans uppdrag. Frågan var bara hur. Den 8 
maj 2007 gav Ericson i en PM förslag till utredningsdirektiv för ange-
lägna strategiska frågor. Direktiven fastställdes med uppdrag till FUN 
och LUN i juni 2007 (Ericson, 2007). Ericson lyfte fram ansökan om 
examensrätt för forskarutbildning (helst senast 2012), revidering av häl-
sopedagogprogrammet och beslut i frågan om idrott skulle vara en äm-
nesbenämning i ”för- eller efterled”. Därtill markerade han behovet av 
att tillsätta en idrottsutredning avseende de praktiska ämnenas utveck-
ling inklusive frågan om ledarskapscentrums framtid. Ledarskapscen-
trum hade funnits vid GIH sedan början av 2000-talet och haft en 
uppskattad verksamhet, dels inom ramen för kurser i organisationste-
ori och ledarskap, dels som koordinator för Stockholms akademiska le-
darskapscentrum (SALK) i samverkan med bl.a. KI, SU och Försvars-
högskolan (se vidare del II, Ledarskap – ett nytt kunskapsområde vid 
GIH). Till dessa utredningsdirektiv kom ett halvår senare uppdraget 
till nämnder och institution att ge förslag på en organisations- och be-
manningsplan samt en konkretisering de tio viktigaste rekryteringar-
na för de tre närmaste åren (Ericson, 2008a). Ericson markerade GIH:s 
behov av att tänka på den akademiska utvecklingen och återväxten av 
kompetenta lärare och forskare. Dessa aspekter var inte säkerställda. En 
beredningsnämnd för anställningsärenden utsågs våren 2008.

I ett underlag till rektor konstaterade institutionen i februari 2008 
(Söderlund & Sterner, 2008) att GIH hade 45 fast anställda lärare, va-
rav 10 var 60 år eller mer. Faktorer som hade påverkat bemanningssitu-
ationen var att alltfler lärare blivit befordrade till docenter och lektorer, 
med därtill minskad undervisningsskyldighet samt kraven på ökad ad-
ministration av lärarutbildningen. GIH:s lärare behövde också bredda 
sin kompetens för att kunna undervisa i de nya kursområden som lärar-
utbildningsreformen hade medfört (se vidare del II om lärarutbildning-
en). Institutionen pekade även på behovet av fler handledare i och med 
ett växande antal uppsatser. Hur bemanningen för undervisning och 
forskning inom folkhälsoområdet skulle se ut var också en fråga som 
prefekterna lyfte fram. Här fanns nämligen många timanställda lära-
re. Och, undrade institutionsledningen, fanns den undervisning i fysisk 
aktivitet som en idrottslärare behövde behärska i den befintliga utbild-
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ningen? Ledarskap och IT var ytterligare exempel på angelägna områ-
den, tillsammans med oron över att de praktiska ämneslärarnas medel-
ålder började stiga. 

Insamlingen av underlag från de olika nämnderna och ämnesgrup-
peringarna gick tidvis trögt. I efterhand kan man ana att det i organisa-
tionen fanns en ovana och en låg beredskap för att tänka utredning och 
underlag i relation till framtidsfrågor. En stor del av lärosätets historia, 
inklusive tiden efter att ha blivit egen högskola, hade präglats av konti-
nuitet å ena sidan, å andra sidan hade kraven ökat på ett myndighetsutö-
vande i alla dess delar. Men vilken infrastruktur och förvaltningskultur 
som parallellt behövde byggas upp var inte given.  I protokoll och hand-
lingar framgår en otydlig rollfördelning mellan förvaltning och övriga 
personal. Undervisande och forskande anställda agerade ofta både som 
utredare, föredragande och studieadministratörer. Verksamheten hade 
dominerats av en grundutbildning (lärarutbildningen), och forsknings-
inriktningarna hade delvis existerat vid sidan av grundutbildningens 
program. Samtidigt ökade trycket från regering och departement på att 
svenska högskolor skulle inrätta sig i ett rapporteringssystem baserat på 
mål- och kvalitet. Idén var inte ny. Den hade redan utbildningsminis-
ter Unckel i mitten av 1990-talet infört som utgångspunkt för anslag. 
Forskning och forskningsanslagen skulle mätas och medel tilldelas ef-
ter ”resultat”. Anslagen skulle bli beroende av ett antal indikatorer inom 
utbildning och forskning.

Kanske bidrog det ovanstående till att utredningsdirektiven aldrig 
nådde upp till Ericsons förväntningar. I dokumenten går det att utläsa 
att Ericson var frustrerad över att direktiven inte lett fram till konkreta 
underlag. När Ericson redovisar vad som kommit in i form av underlag 
är han mycket formell i sin ton: 

Tyvärr kan jag konstatera att vi ännu ett år efter givna utred-
ningsdirektiv saknar svar på eller underlag för avgörandet av fle-
ra av för GIH:s framtida utveckling högst väsentliga frågor. (Er-
icson, 2008b)

Ericson avslutade sin genomgång med att be om svar på huruvi-
da nämnder och institution avsåg att fullfölja inkomna direktiv. I april 
2008 meddelade Ericson att han hade antagit ett erbjudande från För-
svarshögskolan att tillträda som rektor där (HS 2008-04-15). Prefekt 
Karin Söderlund meddelade samtidigt hon lämnade sitt uppdrag ett år 
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i förtid. Ericson utsåg Pia Lundquist Wanneberg, lektor i idrottshisto-
ria, f.d. doktorand i idrottshistoria, och Tage Sterner, högskoleadjunkt i 
idrott, som prefekt respektive biträdande prefekt. I juni 2008 gick pro-
rektor Suzanne Lundvall in som tillförordnad rektor. Återigen påbörja-
des ett rekryteringsarbete av ny rektor.  

GIH och omvärlden 

I mellanrummet mellan tillförordnad och ny rektor beslöt högskole-
styrelsen att använda sitt höstinternat till att belysa GIH:s utbildnings- 
och forskningsverksamhet ur ett framtidsperspektiv. Professor Bengt 
Saltin, från Köpenhamns universitet, bjöds in för att ge ett externt per-
spektiv på GIH. Saltin, som varit forskare vid Institutionen för fysiolo-
gi III och suttit i högskolans första styrelse, var först tveksam till att ta 
sig an uppdraget, men ändrade uppfattning efter att ha fått underlag om 
utbildningen och forskningen. Med utgångspunkt i de nordiska lärosä-
tena inom idrottsområdet gav Saltin sin bedömning av GIH:s position 
och framtida möjligheter. Enligt hans bedömning släpade GIH efter. 
Ett par av de danska och norska lärosätena hade lyckats etablera sig väl 
internationellt, inom både utbildning och forskning. Saltin pekade ut 
möjligheter för GIH inom två forskningsfält: fysisk aktivitet och hälsa 
och tillämpad idrottsforskning: Varför inte, Ling var väl ändå svensk?
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Figur 3. Bild ur Saltins föredragning om de forskarutbildade lärarnas karriär-
möjligheter vid GIH (HS-internat 25-26/9 2008)

Saltin var klar över de grepp som han ansåg behövde tas: god forsk-
ning fanns på GIH, ta vara på den och kraftsamla, skapa möjligheter 
för de forskarutbildade (doktoranderna) att gå vidare i sin forskarkarri-
är. Han ställde en retorisk fråga: Hur tar GIH hand om sina forskare? 
Var finns post doc möjligheterna och karriärvägarna? 

Saltins presentation gav anledning till en utvärdering och analys av 
forskning och kompetensbehov inom tre ämnes- och kunskapsområden 
på GIH: humanbiologi (biomekanik och fysiologi), utbildningsveten-
skap samt friluftsliv. Nordiska sakkunniga utsågs. I deras analys fram-
gick vikten av att utbildning och forskning på GIH blev kongruenta och 
att de relativt små och därmed sårbara forskningsmiljöerna samordna-
des. Det fanns också behov av att stärka GIH:s internationella nätverk, 
bl.a. genom utlysning av anställningar internationellt. Rapporten Kom-
petensanalys Humanbiologi, Utbildningsvetenskap samt Friluftsliv redovisa-
des för högskolestyrelsen (Lundvall, 2009), men några inriktningsbe-
slut för verksamheten togs inte på styrelsenivå. Ledningen beslöt att ge 
FUN:s ordförande i uppdrag att initiera ett forskarkollegium i syfte att 
etablera en arena, där frågor av strategisk art kring forskningsinrikt-
ning, tjänster, resursfördelning m.m. skulle kunna få plats. Tillförord-
nade prorektorn, lektor Hans Rosdahl, gavs i uppdrag att slutföra arbe-
tet med ett övergripande och sammanhållet kvalitetssäkringssystem för 
GIH. 

I juni 2009 slutredovisades utredningen av den särskilda satsningen 
på det hälsopromotiva området och högskolestyrelsen tog ett inrikt-
ningsbeslut (HS, 2008-02-15; 2009-04-16; 2009-06-03; Schantz, 2009). 

Forskarkarriär
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Utredningen innehöll en internationell genomgång och förslaget peka-
de mot behovet av ett tydligare samhällsperspektiv och en något för-
ändrad inriktning för det hälsopromotiva ämnet. Ämnesområdet skulle 
stärkas via kompetensutveckling av befintlig personal och tillsättning 
av högre akademiska tjänster. Implementeringen av beslutet överlämna-
des åt tillträdande rektor. På samma möte togs beslut om GIH:s första 
övergripande system för kvalitetssäkring. 

 

Lokalfrågan 

GIH:s långdragna fråga om lokaler fick sitt avslut i juni 2009. Tf rek-
tor och ordförande gavs i uppdrag att omgående slutföra förhandling-
arna med Akademiska Hus om en ny- och ombyggnation av GIH, vil-
ket också skedde. Lokalfrågan hade, som framgått tidigare, varit på 
agendan sedan 1992 (se vidare del IV). IH:s lokaler hade renoverats och 
byggts om, alltefter nya och/eller olösta behov. Ett exempel var de stu-
derandes behov av datasalar i en alltmer digitaliserad omvärld. Flera 
av de digitala behoven, som uppbyggnaden av lärplattform m.m., hade 
lösts genom att GIH blev involverat i olika IT-projekt tillsammans med 
andra lärosäten, vilket drev på utvecklingen.6 

I regleringsbrevet budgetåret 2008/09 fick GIH för första gången se-
dan tilldelningen av fasta forskningsmedel (1997), en sänkning av sitt 
anslag. Och trots en begäran om en särskild genomgång av GIH:s pu-
blikationer hittade departementet och Vetenskapsrådet (VR) i ett första 
läge inga glömda kvalitetsindikatorer eller fältnormeringar som ledde 
till en om och eller uppräkning av tilldelade medel. Varumärket GIH 
blev under de kommande åren pressat. Dels fick inte GIH:s forsknings-
områden del av alliansregeringens strategiska miljardsatsning på forsk-
ning, dels hade riksdagen fattat beslut om en så kallad kvalitetsgrundad 
forskningsmedelstilldelning (Prop. 2008/09:50). Det beräkningssystem 
som utbildningsdepartementet valde grundades till stor del på publice-
ring och citering i databasen Web of Science. I denna databas fanns in-
ledningsvis bara en begränsad del av de vetenskapliga tidskrifter som 
forskare inom humaniora och samhällsvetenskap vid GIH publicerade 
sig i.7 
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Perioden 2009–2013 

Rekryteringsarbetet av en ny rektor resulterade i tolv ansökningar, va-
rav tre var interna. Även denna gång stod högskolestyrelsens beslut 
mellan en extern (Karin Henriksson Larsén) och en intern sökande (Su-
zanne Lundvall). Efter omröstning utsågs Karin Henriksson Larsén, 
professor i idrottsmedicin från Umeå universitet och f.d. idrottslärar-
student från GIH i Örebro, med tillträde i juli 2009 (HS, 2009-02-16).

En institution med tre enheter 

Henriksson Larsén beslöt efter cirka ett år att föreslå en ny organi-
sation för högskolestyrelsen, med utgångspunkt i en köp- och bestäl-
larorganisation (HS-protokoll, 2010-11-10). Beslutet innebar att de två 
nämnderna behölls, liksom strukturen med en institution. Denna de-
lades dock in i tre enheter: enheten för träning och prestation, enheten för 
fysisk aktivitet och hälsa samt enheten för kultur och lärande. De tre enhe-
terna avsåg att representera GIH:s olika utbildnings- och forsknings-
inriktningar inom området idrott, hälsa och fysisk aktivitet. Program-
studierektorer och programråden avskaffades och ersattes med fyra 
kommittéer knutna till de olika programmen (L-, T-, H- och Magister-
programmen). Kommittéernas uppdrag var att ansvara för uppföljning 
och utveckling av kurser. Organisationsförslaget innebar en genom-
gripande förändring av i första hand hanteringen av utbildningsfrågor. 
Den föreslagna organisationen gick i linje med remissen Ett självstän-
digt lärosäte, om en decentraliserad makt- och beslutsstruktur för universitet 
och högskolor (SOU 2008:104), i dagligt tal benämnd Autonomiutredning-
en. Ett antal beslutsprocesser som tidigare bestått av kollegiala beslut 
överfördes till rektor.8 Oaktat Autonomiutredningen reste medarbetare 
vid GIH ett antal frågor kring den bakomliggande idén med organisa-
tionsstrukturen. Synpunkterna handlade dels om en ökad administra-
tion med många beslutsnivåer, dels om adjunkternas fråntagna möjlig-
heter att delta i planering och beslut kring utbildningsfrågor. 
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Forskarutbildning i idrottsvetenskap 

Under hösten 2009 var frågan om en ansökan om examensrätt för fors-
karutbildning i ämnet idrott/ idrottsvetenskap högaktuell. Var tiden 
mogen för en dylik?  Det fanns flera aspekter att lyfta in i en riskbedöm-
ning. Vilka skulle konsekvenserna bli om GIH erhöll respektive inte er-
höll examensrätt? GIH:s doktorander i idrott var placerade vid ÖU ge-
nom det ”letter of intent” som ÖU och GIH under tidigt 2000-tal hade 
kommit överens om. Denna forskarutbildning i idrott hade blivit kraf-
tigt ifrågasatt efter granskningen 2007 (HSV, 2007a). Sverige riskera-
de alltså att framöver stå helt utan forskarutbildningsrättighet i idrott 
– om inte den planerade ansökningarna från GIH respektive Malmö 
högskola blev framgångsrika. Det fanns dock också, icke att förglöm-
ma, ett temporärt ”tillstånd” att doktorera i idrottsvetenskap vid Göte-
borgs universitet. Den nationella forskarskolan i idrottsvetenskap som 
VR hade beslutat att finansiera hösten 2008 skulle finnas kvar i ytterli-
gare några år, men sedan? Det hade tagit tre år att få ett genombrott hos 
VR för denna ansökan. Erfarenheter fanns också från en annan ansö-
kan om forskarutbildning i friluftsliv. En arbetsgrupp hade tillsatts av 
friluftsorganisationer i samverkan (FRISAM) med representanter från 
ett antal högskolor, varav GIH var en, där medel hade tillförts för att 
ge professor Lars-Magnus Engström i uppdrag att utforma en ansökan. 
Denna fick inte gehör hos VR. Kunde så GIH riskera att stå utan egen 
forskarutbildning? I arbetsgruppen var meningen delad. Rektors upp-
fattning var däremot klar: nu var det dags.

I mars 2010 lämnade GIH in sin ansökan om examensrätt för fors-
karutbildning i ämnet idrottsvetenskap inom området idrott, hälsa och 
fysisk aktivitet. Styrelsen avsatte fyra och en halv miljoner kronor för 
rekrytering av nya doktorander och medel till att utveckla kurser. Även 
Malmö högskola ansökte om en forskarutbildning i ämnet idrottsve-
tenskap. Ansökningarna bedömdes av nordiska idrottsforskare, av vilka 
flera funnits med i tidigare granskningar av ämnet idrott/idrottsveten-
skap. Granskarna fann att både GIH och Malmö högskola uppfyllde 
kriterier och förutsättningar för en hållbar och framgångsrik forskar-
utbildning (bl.a. minst 2 professorer per ämnesområde, hållbara ämnes- 
och forskningsmiljöer, en administrativ organisation, system för kva-
litetssäkring). GIH blev från och med den 29 juni 2010 ett fullvärdigt 
lärosäte med samtliga examensrättigheter, drygt 70 år efter att forsk-
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ning som verksamhet hade etableras vid lärosätet (HSV 2010). Rektor 
Henriksson Larsén skrev följande på hemsidan:

Den 29 juni 2010 är en historisk dag för Gymnastik- och idrotts-
högskolan, rätten att utfärda doktorsexamen är en av de allra vik-
tigaste händelserna i GIH:s snart 200-åriga historia. GIH får änt-
ligen den status som man förtjänat men som regelverket inte 
tillåtit. I och med rätten att utfärda doktorsexamen så kommer 
attraktionsgraden som forskningsinstitution att öka, men också 
som högskola på grundutbildningsnivå. Med beslutet följer också 
rätten att utfärda licentiatexamen och masterexamen. (Henriks-
son Larsén, 30/6 2010.)

Arbetet med att utveckla en forskar- och masterutbildning skedde 
skyndsamt och inom loppet av drygt ett år antogs de fyra första ”egna” 
doktoranderna (december 2011). Efter ytterligare ett drygt halvt år, an-
togs de första masterstudenterna. Masterutbildningen organiserades så 
att även en ettårig-master kunde ges som ett separat magisterprogram 
för sjukgymnaster. GIH såg möjligheter att öppna upp för en ny stude-
randekategori och på så sätt även öka sina intäkter (se vidare del II, om 
magister- och masterprogram). Området idrottsmedicin hade tidiga-
re endast funnits representerat via viss forskning. Mats Börjesson med 
bakgrund inom idrottsmedicin hade genom den hälsopromotiva sats-
ningen anställts som professor i folkhälsa inriktning fysisk aktivitet. En 
cirkel var sluten, noterade sjukgymnastikhistorikern Anders Ottosson: 
GCI/GIH börjar nu återigen utbilda i medicinsk gymnastik (sjukgym-
nastik), vilket skedde redan vid lärosätets start 1813 (Ottosson, 2013a, b; 
se även vidare Bolling & Yttergren, 2013).  

Vision och mål 

I forsknings- och utbildningsstrategin för perioden 2009-2012 berörde 
tre av de nio övergripande målen lärosätets ambition att vara ett nav för 
området idrott, fysisk aktivitet och hälsa: GIH ska vara ett ämnesdi-
daktiskt centrum för skolämnet idrott och hälsa, ett kunskapscentrum 
för fysisk aktivitet och hälsa och utgöra en resurs för hälso- och sjuk-
vård och övriga samhället samt vara ett kunskaps- och utvecklings cen-
trum för prestation och träning. Utöver dessa mål fanns visionsmålen 
att bedriva excellent idrottsvetenskaplig forskning, att vara ett välkänt 
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och riksrekryterande lärosäte samt att värna utbildningens förmåga att 
integrera teori och praktik (Forsknings- och utbildningsstrategi 2009-
2012). 

I ett informationsbrev till personalen 2011 konstaterade rektor 
Henriksson Larsén att alla mål från det tidigare måldokumentet, ur-
sprungligen från 2005, nu var uppfyllda, utom ett: en kvinnlig profes-
sor (Mål- och visionsdokument 2006-2012). Detta infriades år 2012 när 
Eva Blomstrand befordrades till professor. Därmed blev hon den första 
kvinnan att utses till professor vid GIH. I det nya mål- och visionsdo-
kument som beslutades av högskolestyrelsen i slutet av 2011 poängtera-
des GIH:s roll att: 

bidra till samhällsutvecklingen genom att vara ett internationellt 
nav och en internationellt framståenden högskola för forskning 
och utbildning inom området Idrott, fysisk aktivitet och hälsa. 
(HS, 2011-12-06; Visions och mål dokument 2012-2016)

De nya strategiska dokument som därefter tas av högskolestyrelsen 
byggde vidare på de tidigare i så motto att GIH fortsatt ska främja pre-
station, hälsa och välbefinnande och sträva efter att ses som den ledande 
idrottshögskolan i Sverige och en av de ledande i Europa (Utbildnings- 
och forskningsstrategi 2012-2016; Forskningsstrategi 2012-2015). Detta 
ska ske bl.a. genom att fördjupa forskning och utvidga utvecklingsarbe-
ten samt bygga vidare på den 200-åriga traditionen på det hälsopromo-
tiva området .

Sport Management igen

Efter en förfrågan från Södertörns högskola fattade högskolestyrelsen 
beslut om ett nytt engagemang inom Sport Management i samver-
kan med Södertörns högskola (HS, 2012-09-11). Studierna utforma-
des kring en kandidatexamen i företagsekonomi och med idrottskur-
ser motsvarande cirka hälften av det totala programmet. Hösten 2013 
påbörjade de första sportmanagementstudenterna sina ämneskurser i 
idrott på GIH. Ett tidigare nedlagt program hade på kort tid fått möj-
lighet att återuppstå, om än i en ny konstruktion. 
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Ekonomi, infrastruktur, nybyggnation 

En utmaning för GIH under denna tid var att hantera de ökande ut-
gifterna och samtidigt klara av att bygga upp forskarutbildningen i alla 
dess delar. Under perioden 2010 till hösten 2012 iscensattes den efter-
längtade ny- och ombyggnationen av GIH:s lokaler. Samtidigt upp-
hörde SU med att ge utbildning i idrott, och utbildningen fördes över 
till GIH. Att inordna SU:s (tidigare LHS) lärarstuderande i idrott och 
hälsa under GIH:s tak medförde icke förutspådda utmaningar. Ett lågt 
antal studerande och en låg nivå på genomströmningen innebar att de 
planerade intäkterna inte infann sig som planerat. De första åren på ti-
otalet presterade GIH under takbeloppet och verksamhetens omkost-
nader började nagelfaras. Högskolans dåliga ekonomi skakade om både 
ledning och anställda. I december 2012 (HS 2012-12-05) lyfte lärarre-
presentanterna i högskolestyrelsen att högskolans organisation behövde 
utvärderas som ett led i att få fatt i de ökande kostnaderna och de sjunkan-
de intäkterna. Ledningen tog beslut om en neddragning av undervisnings-
tid och koefficienter och institutionen fick ett sparbeting om 5 Mkr för 
att få ekonomin i balans. Lärosätet och dess personal prövades. Beslutet 
om de ekonomiska neddragningarna gav anledning för de fackliga or-
ganisationerna att lämna in en skrivelse (SACO 2013-10-14). I ljuset av 
den ekonomiska situationen efterfrågades i högskolestyrelsen en analys 
av konsekvenserna av neddragningen samt en analys av GIH:s beman-
ning. Detta som ett led i att kunna bedöma GIH:s möjligheter att nå 
sina mål och visioner (HS 2013-04-17). Personalökningen hade under 
perioden från 2009 och framåt främst skett på den administrativa sidan 
i syfte att säkerställa en infrastruktur som kunde hantera högskolans 
uppdrag. Verksamheten kring internationalisering och samverkansavtal 
hade trots detta saknat bemanning.

Mellan åren 2008 och 2013 sker en nära fördubbling av GIH:s ex-
terna medel för forsknings- och utvärderingsuppdrag. Forskningsmed-
len (fasta som externa) ökade från 6.2 Mkr till 13.2 Mkr. GIH fick även 
medel från Vinnova för innovativ verksamhet motsvarande 2.5 Mkr. 
(Se vidare del III; Forskning och forskarutbildning). Antalet doktoran-
der/forskarstuderande hade under perioden slagit rekord. År 2013 hade 
GIH 29 doktorander varav 24 var egenfinansierade (ÅR 2013). Det se-
dan lång tid uppbyggda myndighetskapitalet balanserade de ökade kost-
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naderna, men långtidsprognoserna pekade mot en oroväckande låg nivå 
(HS 2013-10-24). 

En ny högskolestyrelse tillträdde under jubileumsåret. En ny ordfö- 
rande utsågs av regeringen; Björn Eriksson, f.d. landshövding, f.d. riks-
polischef, ledamot av Riksidrottsstyrelsen m.m. Den nya högskolesty- 
relsen fattade omgående ett nytt beslut om att intensifiera arbetet med 
intäkter från sponsring och avsatte 1.5 Mkr från myndighetskapitalet 
(HS 2013-09-12). Styrelseledamöterna Harriet Wallberg-Henriksson, 
professor, f.d. rektor för KI och f.d. GIH-studerande samt Sigbrit 
Franke, professor, f.d. rektor för Umeå universitet, f.d. Högskolekans-
ler, m.m., tillfrågades om att ingå i arbetsgruppen för fundraising. Ar-
betet med fundraising hade i viss mån redan påbörjats hösten 2009 med 
särskilda medel och personal till förfogande för att ta fram en policy 
och konkreta projekt (HS 2009-09-25).  

GIH 200 år 

Tjugotre år efter att beslutet om en självständig högskola inom idrot-
tens område togs av riksdagen (1990) firade GIH som högskola, f.d. 
institution och f.d. institut, sitt 200-årsjubileum. John Fürstenbach, 
tidigare förvaltningschef på Kungliga Musikhögskolan, var ”jubiléums-

Ett numera 200-årigt lärosäte sett från huvudentrén med skulpturen Hyllning 
till Ling av Gustav Nordahl. 



65

general”. Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth invig-
de både 200-årsjubileet och GIH:s ny- och ombyggnation (2013-01-17). 
Under jubileumsåret genomfördes konferenser och föreläsningar. Skrif-
ter och tidningsbilagor gavs ut. Därtill högtidlighölls den 5 maj, dagen 
då Per Henrik Ling gavs i uppdrag att grunda det Kungliga Gymnas-
tiska Centralinstitutet (GCI). Festen skedde i Blå hallen i Stockholms 
Stadshus (se vidare kapitlet om jubileumsåret). När jubileumsåret avslu-
tades hade GIH:s två första decennier passerats som egen högskola. Ett 
försök att summera dessa år görs nedan.  

En summering 

Den tecknade bilden av GIH:s dryga två decennier som autonomt 
lärosäte skulle gå att göra både mer övergripande och mer detalje-
rad. Beslut och skeenden kan förklaras och/eller förstås på delvis oli-
ka sätt. GIH:s måldokument har över den aktuella tiden på en gene-
rell nivå haft samma tema: att vara en excellent högskola för utbildning 
och forskning inom idrott, ett nav, ett centrum och helst i takt med ti-
den. Olika tidsperioder har medfört olika typer av redovisningar av ge-
nomfört uppdrag. Kravet från statsmakten på att fördela medel utifrån 
uppnådda prestationer inom utbildning och forskning har ökat påtag-
ligt under senare tid. Detta har givetvis påverkat GIH:s verksamhet och 
organisatoriska struktur. Processen att gå från institution till egen hög-
skola har inte varit helt lätt. Att växa in i den klädedräkt som det inne-
bär att vara en självständig högskola har ställt krav på att utveckla såväl 
en infrastruktur som en förvaltningskultur. Dylikt växer inte fram av 
sig självt. De strandade utredningarna, eller avsaknaden av utredningar 
och underlag inför strategiska beslut vittnar om detta.

Inom ramen för de inledande decennierna som självständigt lärosäte 
har GIH stegvis blivit ett så kallat fullvärdigt lärosäte i bemärkelsen att 
GIH som 200-åring innehar samtliga examensrättigheter och dessutom 
fasta forskningsresurser. Totalt tog dessa steg 19 år att fullt ut förverk-
liga. En fråga som infinner sig är om det hade varit möjligt att påskyn-
da denna process. Den långdragna debatten, troligen ännu ej avsluta-
de debatten, om vad idrott är som akademiskt ämne och hur uppdraget 
att utveckla ämnet idrott ska tolkas, gavs utrymme under lång tid, inte 
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minst under rektor Wedmans tid. Och motsättningar fanns (och finns) 
kring vad som utgör den bästa och mest akademiskt hållbara basen för 
det fler- och tvärvetenskapliga ämnet idrott/idrottsvetenskap (Se vi-
dare Larsson, 2013 samt kapitlet om forskarutbildning i idrottsveten-
skap i denna skrift). Noterbart är dock att andra länder inte på samma 
sätt uppfattar detta med idrott som lika problematiskt. Å ena sidan har 
Norges Idrottshögskola och Idrottshögskolan i Köln haft forskarutbild-
ningsrättighet i decennier – å andra sidan har danska och finska läro-
säten inte alls drivit frågan om en forskarexamen i idrottsvetenskap. I 
världen i övrigt ser det mycket olika ut. Flera anglosaxiska länder håller 
fast vid sina traditionella ämnen för examina (fysiologi, sociologi, psy-
kologi etc.), men inom ramen för Human Movement Studies (Austra-
lien) eller Kinesiology (USA). 

Forskarutbildnings- och mastersrättigheterna har inneburit att GIH 
bildligt talat kommit att spänna musklerna. De medel som kommer från 
statsmakten ska räcka till ännu mer, om inte de externa medlen och 
takbeloppet ökar. Med en forskarutbildning väntar nya prioritering-
ar av vad forskningsmedlen ska räcka till, nya krav på administration 
och kvalitetssäkring. En tidigt väckt fråga är om GIH:s egna studenter 
kommer att klara sig i konkurrensen vid doktorandanställningar.

Under den period som här är i fokus försvinner ett kontinuerligt högt 
söktryck till lärarutbildningen. En av många orsaker är troligen den 
förlängning i utbildningstid som skedde mellan åren 1992 och 2001. 
Längden på utbildningen gick från tre år till fyra och ett halvt år och 
fem år, utan att vare sig läraryrkets lönebild eller karriärmöjligheter-
na förändrades. Den omvittnat höga arbetsbelastningen bidrog också 
till att pressa ned yrkets status och därmed söktrycket. Som lägst var 
söktrycket nere på tre studerande per plats till lärarutbildningen. Det 
höga antal lärosäten som från början av 2000-talet gav en lärarutbild-
ning i idrott och hälsa lämnade också avtryck i sökandestatistiken. Kri-
tiken mot skolämnet idrott och hälsa har bitvis varit mycket hård från 
såväl myndigheter som forskare. Lärarutbildningen har klarat sig bätt-
re i de granskningar som förekommit. Men få granskningar, om ens nå-
gon, har granskat lärarutbildningen i relation till skolämnet idrott och 
hälsas uppdrag. 

Efterfrågan på nya och gamla utbildningar har under de senaste två 
decennierna kommit från olika delar av samhället. Tränarprogrammet 
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har överlevt trots ett mycket lågt söktryck. Att matcha förväntningar 
och arbetsmarknad har varit en utmaning. IH/GIH har svarat ja, nej 
och sedan ja på att ge en utbildning i Sport Management. Nu senast 
som kursgivare i samverkan med Södertörns högskola. Här har RF:s 
företrädare pekat på specialidrottsförbundens behov i en alltmer kom-
mersialiserad idrottsvärld, en idrottsvärld som ställer nya och andra 
krav på utbildning i och om idrott.

Det hälsopromotiva området med en flervetenskaplig utbildning inom 
fysisk aktivitet och hälsa har under de dryga två decennierna haft ett 
högt och stabilt söktryck. Företrädesvis kvinnor har lockats till hälso-
pedagogprogrammet.  En ständig diskussion har förts av studenter och 
högskolans ledning om hur arbetsmarknaden ser ut och vart de stude-
rande tar vägen. Tiden synes tala för en fördjupning av inriktningen på 
denna utbildning, då fysisk aktivitet och på senare tid inte minst fysisk 
inaktivitet, har blivit en reell risk- eller friskfaktor som påverkar sam-
hällsekonomi och medborgarnas hälsa, oavsett ålder och social klass. 

Forskningsmiljöerna förblir i stort intakta under GIH:s första två de-
cennier som autonomt lärosäte. En ny forskningsgrupp har etablerats; 
forskningsgruppen för rörelse, hälsa och miljö (RHM). En annan, forsk-
ningsgruppen i idrottspedagogik (PIF), har flyttat över sin hemvist från 
f.d. Lärarhögskolan i Stockholm (LHS) via Stockholms universitet, till 
GIH. Delvis nya forskningsinriktningar har utvecklats, bl.a. kring stil-
lasittande, arbetspendling, extrema uthållighetsidrotter, psykologisk ut-
brändhet (se vidare del III, Forskning). GIH:s forskare får under 00-talet 
fortsatt priser från Centralföreningen för idrottens främjande (www.
scif.se), och lärosätets forskare hävdar sig väl bland dem som söker 
medel från CIF och RF. Betydande externa medel till uppdragsforsk-
ning har kommit via statens satsningar på idrottsrörelsen och Skolver-
kets behov av att säkerställa skolämnet idrott och hälsas utveckling. 
Med jämna mellanrum erhåller lärosätet större belopp från Vetenskaps-
rådet, Astra Zeneca, Folksam, Vägverket, Stockholms läns landsting, 
Trygg Hansa med flera anslagsgivare. VR har sett positivt på etable-
ringen av forskarskolor inom idrottsvetenskap (2008), och idrott och 
hälsas didaktik (2011, 2013). De stora EU-medlen och samverkans-
projekten har ännu inte börjat sökas, med undantag av ett EU-projekt 
kring IT och tillämpad idrott. Rektor Ericsons initiativ att utveckla en 
finansiering och en samverkan för tillämpad idrottsforskning (OPC), 
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fick aldrig sitt fotfäste på GIH. Här kan anas en spänning under början 
av 2000-talet kring vilken typ av forskning som högskolan egentligen 
skulle ägna sig åt. Avsaknaden av EU-projekt och medel vittnar om att 
internationaliseringsarbetet i bredare bemärkelse, vare sig på student-, 
lärar- eller forskarnivå, funnits högst upp på agendan. 

När GIH fyller 200 år karakteriseras perioden av ett antal organisa-
toriska utmaningar, dels har en ny- och ombyggnation genomförts, dels 
har SU:s studerande och personal i idrott och hälsa integrerats i GIH:s 
verksamhet. Till detta kommer allt fler krav från statsmakten på preci-
serade, mätbara indikatorer. Lärosätet ska leverera nya former av eko-
nomisk uppföljning och indikatorer på hur väl lärosätet lyckas utifrån 
givna kriterier. Dessa kriterier är ofta anpassade efter de stora universi-
tetens strukturer. Kraven på ökade externa anslag, internationalisering 
och att lämna avtryck i det samtida samhället finns kvar parallellt. Det-
ta avspeglas inte minst i fördelningen av hur olika personalkategorier 
ökat eller minskat. När lärosätet firar sitt 200:e år är i numerär grupper-
na fast anställd undervisande personal och övrig administration nästan 
lika stora (ÅR 2013). 

Som framgår i boken 200 år av kroppsbildning (Bolling & Yttergren, 
2013, se vidare Lindroth, 2013) har antalet rektorer som verkat under 
högskolans första tid varit påtagligt många: sex stycken plus två tillför-
ordnande rektorer på drygt 20 år. En kontinuitet går dock att finna i det 
att flera av nämndordföranden och prefekter suttit under lång tid. Hur 
rektorsbytena påverkat dels högskolans förmåga att tänka framåt och 
hantera ansökningsprocesser till olika examensrättigheter, dels förmå-
gan att långsiktigt planera för bemanning är svårt att med säkerhet ut-
tala sig om. Det är lättare att konstatera att visions- och måldokumen-
ten synes ha stannat på en övergripande nivå i organisationen.  

Två hundra år efter att GCI etablerades finns ett ännu verksamt läro-
säte med fullständiga examensrättigheter i nyligen ombyggda och till-
byggda lokaler med drygt 800 studerande, och ett hundratal anställ-
da. Högskolans fortsatta uppdrag och rörelse in i det kommande seklet 
kommer att följas med spänning externt och internt.  Med sjukgym-
naster som nyantagna studerande på avancerad nivå går det att uppfat-
ta att cirkeln för de första 200 åren är sluten – åtminstone med utgångs-
punkt tagen i Per Henrik Lings ansökan om att etablera ett institut för 
kroppsövning för såväl frisk- som sjukgymnastik (Ottosson, 2013a, b). 
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Vid ingången till ett nytt sekel intensifieras nu akademiseringen av 
GIH med målsättningen att lärosätet ska bidra till samhällsutveckling-
en inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa (Mål- och visionsdokument 
2009-2012). 

Avslutande tankar

Detta kapitel har haft fokus på lärosätets inriktning, ledning och or-
ganisation. I de övriga delarna av skriften beskrivs utbildningens och 
forskningens utveckling och förändring. Ett paradigmskifte kan anas. 
Lärosätets inriktning har gått från att vara ett lärosäte riktat mot 
grundutbildning och en kandidatexamen i idrott till kurser på avance-
rad nivå och forskarutbildning. Huruvida professionsutbildningarna 
och den fördjupade akademiseringen kommer att kunna mötas på ett 
för omvärlden fruktbart sätt återstår att se. Byggstenarna för kandidat-
examen i idrott har balanserats om, från en tredelad bas till en förskjut-
ning mot humanbiologi (idrottsmedicin), samhällsvetenskap och huma-
niora (se figur 1). Detta har påverkat utbildningarnas innehåll liksom 
idrottslärans kvalitet och position på högskolan. Det hälsopromotiva 
området har breddats och inkluderar numera även rehabilitering och 
prevention. Uppdraget att möta idrottens behov och den ökade kom-
mersialiseringen av idrotten avspeglas i GIH:s samarbete med Söder-
törns högskola kring sportmanagement. Tränarprogrammet har fått en 
smalare inriktning mot prestation och träning. Forskningsområdena 
och med dem forskningsfrågorna har ökat i omfattning. Här bör andra 
bedöma om GIH har lyckats behålla en världsledande position inom nå-
got eller några områden, och/eller har utvecklat nya områden. 

Området idrott, fysisk aktivitet och hälsa lockar alltfler universitet 
och högskolor. Om GIH framöver kommer att kunna bevara sin särart 
och legitimitet för utbildning och forskning inom kroppsövning och 
hälsa, sett som en helhet (Ling, 1840; Lindroth, 2004), återstår att se. 
Det finns all anledning att väcka till liv igen den oavslutade målanaly-
sen som påbörjades 1989, som ett led att säkerställa lärosätets framti-
da kvalitet, ämnesdjup och samhällsrelevans. Berättelsen om lärosätets 
nästa sekels byggstenar och markörer överlämnas härmed till komman-
de författare av jubileumsskrifter. 
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Noter

1I den första högskolestyrelsen representerades området skola och utbildning 
av Walter Rönnmark, idrotts-, hälso- och samhällsektorn av riksdagsledamö-
terna Eva Johansson, Lennart Brunander och Karin Falkmer samt av Folkhäl-
soinstitutets chef Agneta Dreber. Övriga i styrelsen var professor Bengt Saltin, 
KI samt lärarrepresentanterna Britt Gunnarson, Lars Oddsson och studeran-
derepresentant Marika Hartikainen. Under det första läsåret tillkom en lärar-
representant, Jan Aspelin samt studeranderepresentanterna Peter Landberg 
och Torbjörn Hansson. Bengt Saltin, lämnade sitt uppdrag våren 1993 och er-
sattes av professor Per Hedqvist.
2Den andra skrivelsen, Några synpunkter på humanioras ställning på IH: ett un-
derlag, undertecknad var Leif Yttergren, doktorand vid Stockholms universitet 
och anställd av IH, var likalydande.
3Universitetskanslern Stig Hagström kommenterar i förordet (HSV 1998d) att 
framgång i idrottsvärlden ofta kan hänföras till ledarskap och avslutade mötet 
med det olympiska mottot: Citius, altius, fortius.
4I denna spänning fanns bl.a. en anmälan till Yrkesinspektionen från lärosätets 
SACO-ombud (Yrkesinspektionen, dnr 99/653801–222; Inspektionsmeddelan-
de den 22/12 1999). Anmälande rörde kränkande behandling, den psykosociala 
arbetsmiljön och behov av uppföljningsbara mål för arbetsmiljön.
5Den första arbetsmiljöutredningen kallades den Mårtenssonska utredningen och 
tillsattes av Arne Ljungqvist efter att de fackliga organisationerna hade påtalat 
arbetsmiljöproblem (Graffman, et al., 1995).
6Exempel på projekt är det så kallade LIKA-projektet, ett samverkansprojekt 
tillsammans med Kungliga Tekniska högskolan och Kungliga Musikhögsko-
lan. Ett annat var Clic, ett EU-projektet inom den tillämpade idrottsforsk-
ningen. Inom loppet av några år får GIH både anställda IT-specialister och sin 
första IT-pedagog. Den första IT-ansvariga med detta som specialitet var Kata-
rina Thålin, som sedan följdes av Andreas Mattsson. År 2013 består IT-avdel-
ningen av fyra personer. GIH:s första IT-pedagog var Eva Fors, f.d. GIH-stu-
derande.
7Web of Science är ett kanadensiskt bolag som tar fram citerings- och referensin-
dex för forskningspublikationer, ägs av Thompson Reuters, vilket i sin tur ägs 
av holdingbolaget the Woodbridge Company.
8I SOU 2008:104 Autonomiutredningen, föreslogs också att kårobligatoriet skul-
le avskaffas. Regeringen skulle dock behålla makten att utse ordförande i uni-
versitets- och högskolestyrelser samt de externa ledamöterna. Förslaget gick 
igenom. 
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