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I 
en längre artikel i New York Times (”Anatomy of a Cam-
pus Coup” 11. september 2012) redogör Andrew Rice 
för ett kuppförsök som ägde rum den här sommaren 
inom ett av USA:s mest anrika universitet, University 
of Virginia, som grundades av Thomas Jefferson. Det 

ledande organet sparkade rektorn Teresa Sullivan utan nå-
gon klar anledning. Två år tidigare hade Sullivan anlitats som 
första kvinnliga rektorn i universitetets historia och hennes 
uppgift var att reformera universitetet i och med att de of-
fentliga anslagen minskat dramatiskt under de senaste åren. 

Ledningen anställde Sullivan, en utomstående reforma-
tor, eftersom tidigare rektorer med djupa band till universi-
tetet haft för stor respekt för dess traditioner för att kunna 
driva igenom radikala ekonomiska reformer. Sullivan lyck-
ades locka nya finansiärer men till ledningens fasa valde 
hon en linje där de ekonomiska reformerna och nedskär-
ningarna gjordes i öppen dialog med studenter, lärare och 
annan personal.

Ledningen, som till största delen bestod av högt upp-
satta direktörer inom näringslivet, trodde att de agerade i 
personalens namn i och med att de fått ett brev, underteck-
nat av 450 anställda, där det påpekades att University of 
Virginia inte har konkurrenskraftiga löner. De förstod inte 
att även om akademiker ofta klagar på sina dåliga löner, 
uppskattar de framom allt de icke-kvantifierbara förde-
larna som arbetet på universitetet kan erbjuda: akademisk 
frihet och jobbsäkerheten i det akademiska karriärsyste-
met (tenure track). Kuppförsöket misslyckades i och med 
att hela universitetet (både studenter och personal) kom 
till Sullivans försvar, eftersom Sullivan vägrat ge efter just 
i dessa frågor. Ledningen, som var van vid att avskeda folk 
som kommer med kritik, stod handfallen inför en arg skara 
professorer som tack vare sin jobbsäkerhet kunde säga pre-
cis vad de ville om kuppförsöket. 

Könsaspekten gällande kuppförsöket bör inte under-
skattas. Någonting som kommer fram mellan raderna är att 
en 60-årig kvinna som pratar och klär sig som en akademi-
ker inte passade in i ledningens bild av hur en dynamisk 
ledare och strateg ska se ut. Ledningen nämnde i sin kritik 
av Sullivans arbetsprestationer att det kommit kritik gällan-
de hennes klädesval. Hur sannolikt är det att någon skulle 
fästa uppmärksamhet vid hur en manlig rektor klär sig?

Det som kommer tydligt fram i hela processen är hur 
farligt det kan vara för ett universitet att ha en ledning som 
inte förstår sig på hur ett universitet fungerar.   
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