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Under våren 1994 har vi på våra TV skärmar kunnat se hur studenterna åter demonstrerat 

i Paris. Gatstenar har flugit och bilar välts på gatorna i Quartier Latin under våldsamma 

sammandrabbningar med polisen. Vid svenska universitet är dock allt lugnt. När de 

svenska studenterna vill protestera tar det sig på sin höjd uttryck i avsändandet av ett ampert 

remissvar från SFS, Sveriges förenade Studentkårer. Även under de stormiga åren runt 

1968 skilde sig de svenska studenternas ageranden dramatiskt från kollegerna i andra län-

der. När t.ex. amerikanska och japanska studenter ockuperade universitetsbyggnader och 

höll dem besatta i flera månader, valde de svenska studenterna att ”ockupera” krhuset i 

Stockholm. Man ockuperade på så sätt sin egen egendom, vilket visserligen retade stans 

raggare och hetsade upp ett antal reportrar men i övrigt var rätt oskyldigt. När några måna-

der senare en grupp militanta studenter hade bestämt sig för att tränga sig in i och 

”ockupera” universitetskanslersämbetet hade de den goda smaken att ringa innan och tala 

om att man var på väg. Kanslern fick därför möjlighet att skicka ut en anställd att köpa 

kaffebröd, och i stället för att mötas av polishundar och vattenkanoner blev studenterna 

bjudna på ”fika med dopp”. På aktivisternas högljudda krav att studenter skulle ges rre-

sentation i alla styrelser och organ vid universiteten svarade kanslern, helt sanningsenligt, 

att han redan diskuterat frågan med utbildningsminister Olof Palme och han kunde också 

visa upp en kopia på en skrivelse han sänt till utbildningsdepartementet där han föreslog 

samma sak. Med det beskedet på fickan troppade de militanta studenterna av och drygt sex 

månader senare kunde de första studentrepresentanterna ta plats i institutionsstyrelser, 

utbildningsnämnder etc. 

 

De mer stillsamma former som svenska studenters protester tagit sig har naturligtvis flera 

orsaker. Viktigast är förstås att brinnande bildäck och stenkastning mot polis inte är 

naturliga inslag i den svenska politiska kulturen. Åtminstone inte än, kanske det är bäst att 

tillägga. Att protestera genom att avsända ampra remissvar är det däremot. Jämfört med 

gatudemonstrationer kanske det verkar något patetiskt, men om man med hjälp av sådana 

medel kan uppnå samma effekter som andra länders studenter enbart kan hoppas nå efter 

våldsamma kravaller, så är ”remisslinjen” naturligtvis den bästa strategin. Ingen behöver 

riskera att bli skadad och det finns fortfarande en möjlighet att i en fortgående dialog 

”komma in med ändringar i efterhand”. En förutsättning för att det skall vara meningsfullt 

att sända in ett remissvar är dock att man känner att man blir tagen på allvar, och det är just 
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vad som varit fallet i Sverige. Jämfört med andra länder måste man nämligen konstatera 

att det, åtminstone under större delen av detta sekel, rått ett osedvanligt gott förhållande 

mellan studenter och företrädare för utbildningspolitiken på nationell nivå. Även om man 

inte alltid har fått gehör för sina krav har man ändå mötts med respekt och fått sina 

synpunkter diskuterade på ett sätt som måste betraktas som unikt. Frågan är då hur det kan 

komma sig att svenska studenter lyckats skaffa sig denna starka ställning gentemot 

statsmakterna. Svaret på den frågan är inte helt lätt att ge. Till viss del hänger det samman 

med vissa strukturella betingelser, men i än högre grad verkar det ha berott på historiska 

händelser av, vilka jag tänker ta upp några i denna artikel. 

 

Vuxna, välorganiserade och välsedda 

En av de viktigaste strukturella betingelserna för de svenska studenternas unika ställning 

är att de p.g.a. sen skolstart och lång skoltid som regel är betydligt äldre än kollegerna 

utomlands. Den medeltida regel som innebär att de akademiska lärarna övertar föräldrarnas 

ansvar när en student vistas vid ett universitet, och därmed har både rätt och plikt att 

övervaka studenternas vandel på deras fritid, har därför aldrig kunnat tillämpats i samma 

utsträckning här som exempelvis i de anglosaxiska länderna. Visst fanns regeln även i vårt 

land men den kämpades definitivt ned i samband med en konflikt 1904, och sedan dess har 

svenska studenter betraktats som vuxna med förmåga att själva ansvara för sina privatliv.  

 

Vid amerikanska colleges kan rektor än idag ingripa och relegera en student för att denne 

haft ”nattliga besök” på sitt studentrum. Blotta tanken att en svensk rektor ens skulle 

försöka göra något liknande verkar för oss smått absurd, inte minst p.g.a. att svenska 

studenter, via kårer och nationer, som regel själva äger och förvaltar sina studentbostäder. 

Denna självförvaltning är i sin tur en följd av det s.k. kårobligatoriet - eller uttryckt med 

andra ord - av studentkårernas rätt att driva in och förvalta de elevavgifter som vid andra 

universitet tas upp och hanteras av universitetsadministrationen. Denna ”beskattningsrätt” 

har gjort att svenska studentkårer har haft en god och stabil ekonomi samt en unik 

autonomi.  

 

Ytterligare en betydelsefull faktor när det gäller de svenska studenternas starka ställning 

har varit existensen av en stor samlande organisation för alla landets studenter i form av 

Sveriges Förenade Studentkårer, vanligtvis förkortat SFS. Denna organisation bildades 

1921 med det uttalade syftet att enbart vara en ”pappersorganisation”, instiftad för att en 

gång om året välja delegater till internationella studentkonferenser. Några övriga skäl för 

samarbete mellan de olika svenska högskole- och universitetskårerna ansåg man inte fanns.  

 

I början av trettiotalet skulle situationen emellertid förändras i och med att statsmakterna 

började visa ett stort intresse för studenter i allmänhet och SFS i synnerhet. Bl.a. fick SFS 

ekonomiskt stöd i form av lotterimedel så att man kunde organisera en nationell 

studentkonferens - en s.k. studentriksdag - 1934 vilken hedrades med en lång rad 

betydelsefulla personers närvaro. Förutom representanter från Skolöverstyrelsen och andra 

statliga ämbetsverk så deltog exempelvis både ecklesiastikministern och 

universitetskanslern i överläggningarna.  Många av de framkastade förslagen, som t.ex. 

fastställande av riksgiltighet för tentamensbetyg, inrättandet av en samhällsvetenskaplig 

examen m.m. genomfördes också förvånansvärt snabbt.  Det seriösa bemötandet från 
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statsmakternas sida innebar att studentriksdagen 1934 blev något av ett genombrott för 

SFS, och man beslöt att ordna liknande sammandragningar vart fjärde år i fortsättningen. 

 

Den positiva förändringen i statsmakternas syn på studenterna, och deras organisation SFS, 

inträffade i samband med det socialdemokratiska maktövertagandet 1932, vilket kan synas 

märkligt, eftersom en uttalat akademikervänlig attityd inte hör till det som vanligen 

förknippas med ett arbetarparti. Förändringen måste dock ses mot bakgrund av skeendena 

ute i Europa vid samma tid. I Tyskland hade socialdemokratiska delstatsregeringar under 

tjugotalet blivit effektivt blockerade av att de fått ämbetsmännen emot sig. En stor del av 

Weimarrepublikens kris bottnade ju i att ämbetsmän på olika nivåer förhalade och 

omtolkade politiska beslut de inte gillade. Vid universiteten, där de blivande 

ämbetsmännen utbildades, fanns också starka antidemokratiska stämningar, och den tyska 

motsvarigheten till SFS var en av de första riksorganisationer som nazisterna lyckades 

skaffa sig full kontroll över. Om denna utveckling i Tyskland var de svenska 

socialdemokraterna väl informerade. När så liknande anti-demokratiska och elitistiska 

strömningar under tjugotalet började få väldiga framgångar även bland våra inhemska 

studenter - och särskilt då bland de blivande ämbetsmännen på juridisk fakultet - blev det 

nödvändigt att försöka anlägga moteld, och att göra det i tid. 

 

Till saken hör att den nye ecklesiastikministern, Arthur Engberg, själv hade ett förflutet 

som studentpolitiker strax före första världskriget, och från den tiden var han väl medveten 

om hur lätt det gick att mana fram anti-demokratiska strömningar i studentvärlden. För att 

förhindra att utvecklingen tog en liknande vändning här som i Tyskland satsade han på en 

tredelad strategi. För det första ville han förhindra att eventuellt missnöje bland studenterna 

inte manifesterades på gatorna utan kanaliserades i ordnade former via en stor samlande 

organisation med seriösa ledare. Därav satsningen på SFS. För det andra gällde det att 

försöka göra rekryteringen till den högre utbildningen mindre ensidigt koncentrerad till de 

övre samhällsskikten. Därför införde socialdemokraterna i slutet av trettiotalet de första 

studiemedlen i form av speciella ”naturastipendier” till begåvade ungdomar från ”mindre 

bemedlade hem”. Men detta var en strategi som enbart kunde ge resultat på mycket lång 

sikt. Det tredje momentet i den nya strategin var därför att söka finna ett sätt att förhindra 

att de blivande ämbetsmännen kom i konflikt med en socialdemokratiskt ledd regering. 

Eftersom man inte kunde räkna med att få några större skaror med sig, så gällde det att 

åtminstone inte få dem emot sig. För den skull satsade socialdemokraterna på en kampanj 

i vilken man medvetet vädjade till det gamla svenska ämbetsmannaidealet med sin 

opartiskhet och obrottsliga lojalitet mot den politiska överheten. Denna linje behöll man 

även sedan det värsta antidemokratiska hotet hade försvunnit och originellt nog är det tack 

vare socialdemokratins långa maktinnehav i Sverige som ett ämbetsmannaideal med rötter 

i 1800-talets statsidealism och boströmianska filosofi här kunnat överleva in i vår tid. 

 

Trots att uppsala- och lundastudenterna 1939, genom sina famösa uttalanden emot 

invandringen av några få judiska flyktingar, skämde ut sig på ett sätt som de aldrig gjort 

förut, så tappade statsmakterna inte sin tilltro till SFS. Tvärtom kunde uttalandena ses som 

ytterligare en varningssignal för hur starka de antidemokratiska strömningarna var i 

studentvärlden. SFS hade inte heller ”gjort bort sig” i sammanhanget, och som en 

markering av att organisationen fortfarande hade statsmakternas förtroende får man väl se 
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det faktum att SFS anlitades, och arvoderades, för att hjälpa till med att under kriget 

samordna studenternas inkallelseorder, så att dessa inte i onödan krockade med 

examensperioder o.dyl. En ännu viktigare markering av SFS:s position i det officiella 

Sverige kom 1945 då man fick in en studentrepresentant i 1945 års universitetsutredning. 

Det ansågs av många djärvt att ta med en student i en statlig utredning, men resultatet 

bedömdes tydligen som lyckat, för i 1946 års studiesociala utredning fick studenterna hela 

tre representanter. Därmed hade man knäsatt en viktig princip om att studentrepresentanter 

bör ingå i varje större utredning på universitets och högskoleområdet. En princip som 

gällde fram till 1968 och tillsättandet av U68, i vilken varken studenter eller professorer 

fick några platser. 

 

Detta att staten mer eller mindre officiellt erkänner en studentorganisation, genom att ge 

den representation i utredningar, är något relativt unikt för Sverige. I de flesta andra länder 

har studentsammanslutningar ofta negligerats av statsmakterna, men i Sverige kan man 

säga att från 1945 har SFS även officiellt betraktats som godkänd aktör i det politiska spelet 

och ”en fullvärdig medlem i de stora intresseorganisationernas gemenskap”. SFS började 

också beskriva sig som ”studenternas fackförening”, och de enskilda kårerna talade om sin 

verksamhet som om de vore vanliga intresseorganisationer. Den nya rollen gav en hel del 

fördelar, men också en del begränsningar i och med att det förväntades att man enbart 

skulle använda sig av gängse, samhälleligt accepterade sätt att föra fram sina ståndpunkter. 

Här skiljer sig dock villkoren för en studentorganisation radikalt från andra 

intresseorganisationers eftersom man inte har någon möjlighet att lägga tyngd bakom sina 

krav genom att hota med strejk el. dyl. För att lyckas trots brist på maktmedel har SFS fått 

lita till två strategier. Den ena har varit att vädja till motpartens egna minnen av hur det var 

att vara student, eftersom de flesta man haft att förhandla med har akademiska utbildning 

bakom sig. Den andra, och på sikt viktigaste, har varit att inrikta sig på vinna gehör för sina 

ståndpunkter genom att vara ”väl påläst” och kunna stödja sin argumentering med väl 

underbyggda, sakliga skäl. Man måste också försöka att komma in i ett tidigt skede av 

beslutsprocesserna vilket gjort medverkan i utredningar till en hjärteangelägenhet. Men för 

att inte studentrepresentanterna enbart skulle bli ”en gisslan” krävdes tillgång till folk som 

hade tid och möjlighet att fördjupa sig i problemen. Under några år i början på femtiotalet 

växer därför SFS:s administration kraftigt. Man bygger upp ett kansli, anställer sin första 

ombudsman på heltid etc. 

 

Ett ständigt återkommande tema i den interna kritiken har varit att SFS skaffat sig en för 

stor byråkratisk apparat. Alla funktioner borde, enligt kritikerna, kunna skötas av frivilliga 

krafter. Men de missar då det faktum att möjligheten att kunna hålla sig med en fast anställd 

stab är en mycket viktig faktor när det gäller att förklara svensk studentrörelses styrka sett 

i ett internationellt perspektiv. Det allra största problemet för studentorganisationer över 

hela världen är nämligen att man har en mycket ung medlemskader och en mycket snabb 

medlemsomsättning. I stort sett byts hela medlemskadern ut på 3 - 4 år. Detta har i en rad 

fall lett till att försök att bygga upp nationella studentorganisationer havererat inom några 

få år. De har fungerat bra till en början, men rasat samman så fort de ursprungliga 

eldsjälarna försvunnit. I Sverige, där kårerna haft en stabil och god ekonomi, har man 

kunnat bemöta detta problem genom att anställa en fast stab som skapat kontinuitet och 

hållit verksamheten vid liv även under perioder med dålig eller oengagerad ledning. 
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Gamla krav kommer tillbaka 

En annan egenhet med svensk studentrörelse är, att trots att man tidigt accepterades och 

tilläts ha inflytande på utbildningssystemet på riksnivå, var det betydligt sämre beställt med 

inflytandet på fakultets- och institutionsnivå. Här var det fram till slutet av 1960-talet 

väldigt mycket upp till de olika professorerna om de ville lyssna på studenternas 

synpunkter eller inte. Många valde att inte lyssna med hänvisning till att de som ännu inte 

fullföljt en utbildning inte kan förstå hur de olika delmomenten i den passar in i en större 

helhet. Det var heller inte ovanligt att man på institutionsnivå betraktade studenterna som 

allmänt omogna och enbart intresserade av att komma så lindrigt undan som möjligt. Detta 

samtidigt som statsmakterna på nationell nivå förutsatte att studenter var kapabla att delta 

i svåra och långsiktiga beslut. Diskrepansen mellan dessa båda synsätt upplevdes av många 

studentpolitiker som mycket besvärande, och SFS:s ordförande 1953 utarbetade därför ett 

förslag till hur studenterna skulle kunna få inflytande även på institutionsnivå. Hans 

kollegor i SFS:s styrelse fruktade emellertid att detta radikala förslag skulle reta upp 

professorerna mer än nödvändigt, och han tvingades dra tillbaka förslaget.  

 

SFS:s ordförande 1953 var Olof Palme, och även om han inte fick gehör för sina idéer då, 

så skulle de inte glömmas bort. De skulle så att säga ”bli liggande i skrivbordslådan” i 

avvaktan på ett bättre tillfälle att lansera dem. Det tillfället kom, som vi sett inledningsvis, 

1968 då Palme själv hade avancerat till utbildningsminister. Att han varit inne på samma 

linje redan 1953 kan vara värt att komma ihåg, eftersom det ibland hävdats att införandet 

av studeranderepresentanter i institutionsstyrelser o.dyl. skulle varit en direkt effekt av den 

s.k. 68-revolten. Den snabbhet med vilken reformen infördes tyder också på att den varit 

förberedd sedan en lång tid tillbaka. Inga större reformer genomförs i Sverige med ett 

intervall på sex månader mellan idé och tillämpning. De stökiga studenternas roll 1968 var 

nog snarare att underlätta reformens acceptans bland motsträviga professorer än att fungera 

som initiativtagare. Till att de nya idéerna kunde genomföras så snabbt bidrog säkert också 

det faktum att det på en rad nyckelposter i utbildningssystemet - liksom i 

tidningsredaktioner, ämbetsverk och departement - satt personer som under sin egen 

studenttid hade deltagit i debatten om hur man skulle kunna bryta ”professorsväldet” över 

institutionerna. 

 

Införandet av det lagfästa studerandeinflytandet 1969 är ett intressant exempel på hur 

studentkrav omsatts i praktisk politik då de ursprungliga förslagsställarna har avancerat till 

en maktposition i samhället. Det är på intet sätt unikt, utan vi kan hitta en rad liknande 

exempel på denna typ av långsiktiga effekter av diskussioner förda under den formativa 

period i livet som studentåren ofta är. För att belysa detta fenomen kan det vara värt att 

dröja ett ögonblick vid betydelsen av en annan typ av studentorganisationer i vilka 

utbildningspolitiska frågor stod på dagordningen, nämligen de rent politiska 

studentförbunden. Av dessa var Sveriges Socialdemokratiska Studentförbund äldst, med 

”anor” tillbaka till 1931. Störst var däremot Sveriges Fria Konservativa Studentförbund 

som hade bildats 1942, fem år före Sveriges Liberala Studentförbund. Liberalernas 

organisation var mycket liten, liksom Clarté, vilken dock inte var en partipolitisk 

organisation i egentlig mening.  
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Även det socialdemokratiska studentförbundet var litet, men inte desto mindre fördes där 

en livlig debatt som skulle få effekter långt utanför de egna leden. Under de första åren på 

femtiotalet var en av de frågor man sysselsatte sig med hur man skulle kunna skapa ett helt 

nytt och effektivare universitetssystem. För oss som gärna betraktar epitet av typen 

”studentfabrik” på en högskola som ett invektiv, kan det vara överraskande att upptäcka att 

den förebild dessa femtiotalsstudenter fastnade för, och gjorde analogier utifrån, var just 

den rationellt fungerande fabriken. ”Vi måste tillverka akademiker mer fabriksmässigt” 

hävdade exempelvis en socialdemokratisk kårordförande i Gaudeamus (1956:7), och det 

socialdemokratiska studentförbundets och senare också SFS:s ordförande Roland Morell 

skrev i ett PM att ”Våra högre undervisningsanstalter måste nog finna sig i att bli 

lärdomsfabriker inriktade på massfabrikation”. 

 

Fabriksanalogin genomsyrar också det program för ”omdaning av universitet och 

högskolor” som det socialdemokratiska studentförbundet tog 1956. Den tänkta 

”lärdomsfabriken” skulle ha två avdelningar. En där man tillverkade ny kunskap, d.v.s. en 

forskningsavdelning, och en där man förpackade denna kunskap i studenterna, vilka skulle 

matas genom systemet som burkar på ett löpande band. Ett inledande krav är därför att man 

en gång för alla gör upp med idealet om universiteten som en plats för ”fritt kringströvande 

sanningssökare”. Programmet fortsätter med att man i fortsättningen måste betrakta all 

högre utbildning som ren yrkesutbildning och man rekommenderar bl.a. ”en relativt 

skolmässig studieordning under första tiden” med ”läxor och förhör enligt mönster från 

medicinarutbildningen”. I debatten förekom också idéer om att all högre utbildning borde 

kunna hänföras till en gemensam kategori benämnd ”högskola”, föreställningar om 

avnämarinflytandet i form av representation för fackföreningar och näringsliv i beslutande 

organ, idéer om ”varvad utbildning” etc.  

 

När man i efterhand läser igenom dessa femtiotalsfunderingar slås man onekligen av 

parallellerna till de idéer och förslag som framfördes i U68 och som till stor del kom att 

genomföras i den stora högskolereformen 1977. Även om det kan finnas en risk för att 

övertolka likheterna eftersom vi ”vet hur det gick”, så kan vi konstatera att många av de 

idéer som vi vanligtvis förknippar med slutet av sextiotalet finns företrädda, åtminstone 

som embryon, i studentkretsar redan i början av femtiotalet. Det kanske också bör tilläggas 

att dessa idéer inte var något exklusivt för de socialdemokratiska studenterna. Även 

liberalerna talade exempelvis i sitt förslag till ”Högre studiers finansiering” från 1956 om 

behovet av ”en fastare organiserad studiegång”. Hur denna ”fastare studiegång” skulle vara 

organiserad preciserar man inte närmare, men i andra sammanhang tar man upp 

medicinarutbildningen som föredöme, behovet av ”flexiblare tentamenssystem” med 

många deltentamina etc.  

 

En märklig revolt 

Som tidigare antytts tog sig 68-revolten i Sverige en rad uttryck som kan framstå som 

mycket märkliga. Åtminstone om man inte känner till deras sammanhang. Att välja att 

ockupera sitt eget kårhus framstår exempelvis som befängt, men handlingen blir begriplig 

om man ser den som en protest, riktad lika mycket mot de egna kårföreträdarna och 

studentpolitikerna, som mot den föreslagna UKAS reformen. Under femtio- och 

sextiotalen hade nämligen banden mellan statsmakterna och SFS blivit så starka att man 
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nästan kan tala om att SFS växte in i staten. Detsamma gällde på kårnivå, i och med att 

kårerna tagit på sig förvaltandet av de s.k. ”indirekta studiemedlen”. Med dessa menades 

lånesubventioner så att kårerna kunde bygga billiga studentbostäder, inrättande av 

studenthälsovård, subventionering av studentrestauranger etc. Tanken bakom deras 

tillkomst var att minska studenternas utgifter under studietiden istället för att, som många 

krävde, öka studenternas inkomster genom att dela ut generella studiebidrag. En som hårt 

drev att studiekostnaderna skulle angripas i denna ände var Tage Erlander, eftersom han 

fruktade att en generell stipendiering skulle leda till att bidragsgivande myndigheter skulle 

tvingas till en ”otillbörlig kontroll” av studenternas studieresultat.  

 

I mitten av sextiotalet hade emellertid tankarna bakom de subventionerade 

studentbostäderna etc. fallit i glömska. Många studentradikaler började ifrågasätta varför 

just studenter skulle ges en privilegierad ställning genom tillgång till billigare bostäder. 

(Samtidigt som de utan att tveka kunde kräva nya privilegier i form av generella 

studiemedel.) Trots att studenterna under femtio- och i början av sextiotalet fått gehör för 

en rad av sina krav, var det mot slutet av sextiotalet få som uppskattade de tidigare 

kollegernas insatser. Istället växte det fram ett alltmer uttalat missnöje med att studenternas 

representanter blivit för ”insyltade” i utredningar o.dyl. och därigenom förlorat sin 

integritet. Under de två föregående decennierna hade det också vuxit fram ett märkligt 

nätverk av personliga förbindelser mellan studentpolitiker och företrädare för den högre 

utbildningen. Till stor del berodde detta på att både ecklesiastikdepartementet och det 

snabbt expanderande universitetskanslersämbetet med förkärlek rekryterade gamla 

”kårknuttar” och SFS-politiker till nya jobb. En person som ena dagen framförde 

studenternas kritik mot exempelvis UKAS-reformen, kunde nästa dag uppträda som 

försvarare av samma reform, men nu som anställd på kanslersämbetet. Att sådana 

händelser skulle leda till kritik av studentpolitikerna för opportunism och karriärism är 

givet, och ett av kraven under 68-revolten var att SFS och kårerna skulle ”kapa banden till 

staten”. 

 

De tidigare nära relationerna mellan statsmakt och studentrörelse bröts också i slutet av 

sextiotalet och början av sjuttiotalet. Till stor del som en följd av kritiken från studenthåll, 

men också beroende på att socialdemokraternas positiva inställning till studenterna och 

deras organisationer under några år i studentrevoltens kölvatten förbyttes i en mer eller 

mindre uttalad akademikerfientlighet. SFS:s roll marginaliserades och studentopinionen 

kördes över helt när det gällde genomförandet av den stora högskolereformen 1977. Den 

dramatiska minskningen av inflytandet på nationell nivå skedde emellertid samtidigt med 

ett ökat inflytande på institutionsnivå, och förhållandet blev plötsligt det omvända mot vad 

det varit tidigare. Studenterna fick inflytande på de lägre nivåerna, men nonchalerades på 

de högre. 

 

Efter en kort period då professorerna fruktade att studenterna skulle använda sina nyvunna 

platser i institutionsstyrelser o.dyl. till att ta bort alla böcker på engelska, drastiskt skära 

ned mängden litteratur etc, så upptäckte de snart att studenter och lärare som regel har 

gemensamma intressen av att upprätthålla en så hög kvalitet på undervisningen som 

möjligt. Om det hade funnits en utbredd skepsis mot att ta in studentrepresentanter i 

universitetens olika styrorgan i början, så svängde inställningen alltså relativt snabbt. Som 



Crister Skoglund  Studenterna och universitetspolitiken  8 

exempel kan anföras att då antalet studentrepresentanter i universitetsstyrelserna för något 

år sedan minskades till förmån för ”allmänföreträdare” skedde detta under livliga protester 

från professorskåren. 

 

Välsedda men ifrågasatta 

Efter några tumultartade år i början på åttiotalet, då SFS var på väg att falla sönder totalt, 

har organisationen gradvis återtagit den ställning man höll före 68-revolten. I den senaste 

universitetsutredningen, vilken för övrigt tillkom bl.a. på initiativ från SFS, hade 

studenterna exempelvis återigen en representant. De kampanjer man drivit och de krav man 

framfört har ånyo börjat mötas med viss respekt, även om det annars ingår i den nya 

”tuffare stilen” inom departement och ämbetsverk att markera att man inte låter sig 

påverkas av andra ”särintressen” än näringslivets. Så har t.ex. SFS:s mångåriga kampanj 

för att bli av med linjesystemet och ge studenterna ökad valfrihet i uppläggningen av 

studierna burit frukt, och vissa partier i den senaste propositionen skulle kunnat ha varit 

lyfta direkt ur studenternas agitationsskrifter. 

 

När det gäller de senaste årens drastiska förändringar av det svenska högskolesystemet - i 

vardagligt tal kallade ”föruncklingen av högskolan” - kan vi göra liknande reflexioner om 

långsiktiga effekter som då det gällde U68. Även här kan vi finna parallella resonemang 

ca tjugo år tillbaka i tiden, men då i den debatt om den högre utbildningen som fördes inom 

Sveriges Fria Moderata Studentförbund. I mitten av sjuttiotalet lanseras nämligen i detta 

förbund ett nytt sätt att se på högre utbildning. Från att ha kritiserat U68 för att inte 

tillräckligt betona behovet av stor undervisningsmängd, relevantare yrkesanknytning och 

bättre anpassning till näringslivets behov, börjar högerstudenterna från 1974 tala om 

”marknadslösningar” och en styrning genom ”rationella investeringsbeslut” från de 

enskilda studenternas sida.  

 

1974 var också ett år då debatten om ”kårobligatoriets vara eller inte vara” var ytterst 

intensiv. Även många argument och idéer från den debatten känns igen i de resonemang 

som låg till grund för den borgerliga regeringens beslut 1993 att avskaffa ”kårobligatoriet” 

en gång för alla. (Det hade ju avskaffats redan 1977 men återinförts två år senare när 

riksdagen fick klart för sig vilka enorma kostnader det skulle föra med sig att ersätta alla 

frivilliga krafter med över statsbudgeten arvoderad personal.) Det som gör att Per Unckel 

och andra återigen finner det angeläget att ersätta studenternas självförvaltning med en 

statligt organiserad förvaltning är att man anser det ”stötande med ett obligatoriskt 

medlemskap i en fackförening”. Och som vi sett tidigare så har SFS och studentkårerna 

sedan 1945 gått ut och talat om sig själva som om de vore en intresseorganisation eller en 

fackförening av gängse typ.  

 

Kårerna är emellertid inga fackföreningar, lika lite som universiteten är fabriker eller 

marknadsplatser, och den analogi som så länge har gett SFS status och styrka håller nu på 

att bli dess undergång.  För till skillnad från vanliga intresseorganisationer kan inte kårerna 

eller SFS vädja om stöd med hänvisning till att de slår vakt om medlemmarnas intressen. 

Det gör de nämligen inte. Däremot slår de vakt om nästa studentgenerations intressen, 

vilket är nog så viktigt, men till föga hjälp när det gäller att värva medlemmar och bygga 

upp stabila finanser. 



Crister Skoglund  Studenterna och universitetspolitiken  9 

 

Den skillnad som den snabba ”genomströmningshastigheten” skapar mellan kårer och 

vanliga fackföreningar kan inte nog understrykas. Den som engagerar sig och börjar driva 

en viss fråga i en vanlig facklig organisation måste vara medveten om att det kommer att 

ta tid, men ifall kampen lyckas så kommer han eller hon själv att få nytta av förändringen. 

En studentpolitiker däremot, som exempelvis lägger fram ett förslag till förändring av 

utbildningsorganisationen, kommer med all sannolikhet aldrig att se den genomförd under 

sin studenttid. Det är de som kommer efter som får dra nytta av förändringen. Detta 

förhållande gäller även på lägre nivåer. Den ämnesrådsrepresentant som retat sig på en viss 

kursbok får själv ingen glädje av att den eventuellt byts ut till nästa kurs.  

 

Sett i det perspektivet är det inte så konstigt att valdeltagandet i kårvalen aldrig blir särskilt 

högt. Att tro att man skulle kunna uppnå liknande siffror som de i riksdagsvalen fordrar en 

enorm tilltro till människans altruistiska sinnelag. På samma sätt är det inte så konstigt att 

det är svårt att engagera studenter i ämnesråd och institutionsstyrelser. Det är snarare 

märkligt att så många ställer upp som de faktiskt gör, och att de oftast gör det med en 

frejdighet och ett självförtroende som smittar av sig. Eftersom Olof Palme har nämnts flera 

gånger tidigare kan det kanske vara lämpligt att sluta med en minnesbild från hans egen 

insats som studentpolitiker på femtiotalet, vilken illustrerar denna anda.  

 

Då hade vi alltid ambitionen att man gick upp och bråkade på departementet. Vi skulle 

alltid vara bättre än departementet, vi skulle göra bättre utredningar, ha mera 

genomarbetade papper och ha bättre argument än departementet. Det vet jag inte om vi 

hade, men vi gick upp med det självförtroendet att så var det. Och det är klart att vi hade 

ett visst inflytande. På detta vis kom de väsentligaste idéerna, det väsentligaste antalet av 

idéerna, från SFS. Och ibland fick man nej men så småningom blev de genomförda.  
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Litteraturförslag 

 

Trots att studenterna har spelat en inte helt oviktig roll i en ständigt pågående 

förändringsprocess, har förvånansvärt lite skrivits om dem. En del arbeten finns dock. 

”Klassikern” på området är väl fortfarande Olof Ruins Studentmakt och statsmakt, 

Uddevalla, 1979. Att svenska studenter är starka i ett internationellt perspektiv har ofta 

framhållits av den finske sociologen Erik Allardt och den amerikanske historikern och 

skandinavienkännaren Richad F Tomasson. De har tillsammans skrivit bl.a. ”Stability and 

Strains in Scandinavian Student Politics” i Daedalus, Volume 97, 1968 och ”Scandinavian 

Students and the Politics of Organized Radicalism”, i Seymor M Lipset och Philip G. 

Altbach Students in Revolt, Boston, 1969. Den senare tillhör de mer kända forskarna om 

studenter och studentpolitik. Rekomenderas kan t.ex. inledningskapitlet ”Perspectives on 

Student Political Activism” i , Philip Altbach G (ed) Student Political Activism: An 

International Reference Handbook, Greenwood Press, New York, 1989. I den antologin 

finns också en uppsats om svensk studentrörelse av Nils Runeby och Crister Skoglund 

betitlat kort och gott ”Sweden”. Av Nils Runeby finns bl.a. uppsatsen ”Student Ideologies 

and Cultural Radicalism”, i Cho.S/Runeby.N Traditional Thought and Ideological 

Change, Stockholm, 1988 

 

När det gäller den tidiga studentrörelsen och socialdemokraternas fruktan för illojala 

ämbetsmän har det behandlats i Crister Skoglund Vita mössor under röda fanor: 

Vänsterstudenter, kulturradikalism och bildningsideal i Sverige 1880-1940, Almquist & 

Wiksell International, Stockholm, 1991. Om SFS utveckling finns också ett antal krönikor 

författade till olika jubileer t.ex. Bert Fredriksson (red.) Sveriges Förenade Studentkårer 

genom 40 år, Stockholm, 1961 och Larsåke Larsson och Ulla Pring (red.) Studiemedel och 

spärrar - SFS under 60-talet, Stockholm 1972. Vidare har Sven Nygren skrivit SFS 70-tal: 

Från upplösningshot till facklig enhet, Stockholm 1981 och Studenttradition på gott och 

ont, Stockholm 1985. En intressant analys av utvecklingen åren närmast efter 68-revolten 

finns hos Mats Andrén ”Studentideologi efter 1968” i Sven Eric Liedman och Lennart 

Olausson (red.) Ideologi och institution, Stockholm, 1988. För den som är intresserad av 

de senaste årens utveckling inom SFS samt hur politiker, företrädare för näringslivet m.fl. 

uppfattat organisationen finns Thomas Persson (red.) Sveriges förenade studentkårer (SFS) 

under åttiotalet - Pensionsfärdig eller pånyttfödd?, SFS förlag, Stockholm 1991. 
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