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   ”Ni skall veta att ni inte är välkomna. Det är mot vår vilja som ni har bjudits in 

till detta sammanträde, men vi har tvingats vika oss för statsmakternas direktiv. Vi 

kommer dock att göra allt som står i vår makt att bekämpa er och se till att ert 

inflytande begränsas.”  

 
Den gamle dekanen, professor Sten Lindroth, spände blicken i oss studentrepresentanter innan 

han övergick till att läsa upp de lagparagrafer som reglerade jävsituationer och 

ansvarighetsfrågor i det allvarliga sammanhang i vilket vi nu befann oss. Särskilt inpräntade 

han att vi nu lydde under ämbetsmannaansvar och kunde dömas för tjänstefel om vi inte anmält 

avvikande mening om ett beslut i efterhand skulle visa sig lagstridigt. Året var 1969 och det 

var första gången jag deltog som studentrepresentant i Historisk-filosofiska sektionens 

utbildningsnämnd vid Uppsala Universitet. Om jag inte minns fel var det också det första 

sammanträdet över huvud taget efter det att studenter getts rätt att delta. Våren 1969 hade 

nämligen FNYS – uttytt försöksverksamheten med nya samarbetsformer – trätt i kraft. Den 

innebar att för första gången skulle nu studenterna få ha med representanter i de beslutande 

organen på institutions- och fakultetsnivå. Eller sektionsnivå om en fakultet som i Uppsala var 

delad i två sektioner. Under hösten tillkom också att studenter skulle beredas plats i 

konsistoriet, universitetens högsta organ. 

 

Att jag själv hade blivit utsedd till studentrepresentant berodde på en slump. Jag hade direkt 

efter studentexamen tagit jobb som sjöman, vilket gjorde att jag helt hade missat den svenska 

studentrevolten och den uppjagade stämning som rådde vid de olika universitetsorterna. Framåt 

vintern 1968 hade jag dock insett att jag med min klena fysik aldrig skulle duga som sjöman, 

så med knäckt självförtroende lämnade jag Karibiens sol för att istället infinna mig i ett kallt 
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och blåsigt Uppsala. En nära vän var nämligen inskriven vid universitetet där, och det fick 

avgöra valet av framtid. 

 

Eftersom jag inte visste vad jag ville läsa valde jag lite på måfå ur det digra kursutbudet och 

hamnade till slut på Institutionen för allmän och jämförande etnografi. Det var en märklig 

institution med en helt alkoholiserad professor, som utan förvarning kunde komma in och ta 

över pågående föreläsning och skifta ämne från socialantropologisk teori till ”olika sätt att 

fånga råttor i primitiva samhällen”. Detta var något han forskat på själv, vilket han aldrig 

underlät att meddela. Hans exempel blev allt mer makabra i takt med att berusningen steg och 

det hela brukade sluta med att han lallande fick ledas tillbaka till sitt tjänsterum av den hunsade 

docenten. Att det vid en sådan institution skulle förekomma mängder med bråk, anmälningar 

och motanmälningar säger sig självt. Under min tid som student bröt sig dessutom en grupp 

lärare ut och bildade en alternativinstitution som de kallade Institutionen för socialantropologi. 

Namnet var något missvisande eftersom utbrytarna leddes av en traditionell föremålsetnograf, 

medan de lärare som hade en socialantropologisk forskningsinriktning var kvar på etnografen. 

Eftersom jag inte ville ta ställning mellan de olika lägren följde jag undervisningen vid båda, 

men tyckte med tiden att det var intressantare med socialantropologi vid etnografen än 

etnografi vid socialantropologen.  

 

Att jag var student vid denna ”livaktiga institution” var den enda kvalifikation jag hade, när 

jag nominerades som studentrepresentant till Historisk-filosofiska sektionens 

utbildningsnämnd. Själv ville jag inte bli vald, men det hjälpte inte att jag hänvisade till att jag 

var helt ny i stan och bara slunkit in på kårmötet av ren nyfikenhet. Jag läste etnografi, och 

enligt den som föreslog mig bestod närmare hälften av ärendena vid sektionens sammanträden 

av olika turer kring Institutionen för allmän och jämförande etnografi. Någon måste slå vakt 

om studenternas situation i denna cirkus, och eftersom jag var enda närvarande student från 

ämnet så fick man nöja sig med mig, recentior eller inte. 

 

Att jag lät mig övertalas att ställa upp berodde på att jag inte skulle vara ensam som 

studentrepresentant. De andra verkade dessutom ha varit med ett tag och vara väl förankrade i 

miljön vid Uppsala Universitet. Dessutom fanns ett studeranderåd i vilket alla frågor 

förbereddes, och där strategin inför nämndsammanträdena lades upp. När jag emellertid satt 

där och tog emot professor Lindroths minst sagt märkliga välkomstord, ångrade jag att jag 

tackat ja. Jag kände mig liten och bortkommen. Inte nog med att jag var ny i Uppsala, jag kom 

dessutom från ett hem helt utan akademiska traditioner, och det mesta av det de andra 

ledamöterna verkade ta för självklart var helt främmande för mig. Men jag hade ett trumfkort. 

Skulle det komma upp frågor som rörde institutionen för allmän och jämförande etnografi, så 

hade jag förstahandsinformation. Att döma av innehållet i en gammal pärm med 

sammanträdesanteckningar, dagordningar och protokoll från den här tiden, som jag av någon 

anledning sparat, verkar det dock som om jag endast en gång fått spela ut min trumf. Och då i 

ett ganska trivialt ärende.  

 

Förutom mer rutinbetonade frågor som fastställande av studieplaner, ändringar i litteraturlistor, 

petitaförslag etc. tycks av min pärm att döma väldigt mycket tid ha gått åt till att diskutera svar 

på olika remisser. Åren runt 1970 var en turbulent tid då flera olika synsätt på den högre 

utbildningen bröts mot varandra och då också flera olika aktörer var inne och ville påverka 
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systemet. Alla skickade de ut debattunderlag och alla ville de ha synpunkter. 

Universitetskanslersämbetet skickade ut en strid ström av frågor som rörde uppföljning av 

UKAS-reformen. Eller PUKAS som den nu kallades efter Olof Palmes modifieringar. 

Samtidigt hade en ny universitetsutredning – U68 – tillkommit och den hade knappt börjat 

sammanträda förrän de började sända ut diskussionsunderlag till landets lärosäten. Vidare hade 

vi att ta ställning till papper från Kompetensutredningen, Den universitetspedagogiska 

utredningen, Utredningen om studiestöd åt vuxna m.m. 

 

Under arbetet med alla dessa remisser och debattskrifter tinade långsamt professorerna i 

nämnden upp och blev gradvis alltmer vänligt sinnade till oss studentrepresentanter. Visst finns 

det många avvikande meningar anmälda till protokollen i min pärm, och många gånger är det 

vi studenter som står för dem. Men de handlar för det mesta om gradskillnader och strategiska 

överväganden. Sällan verkar det ha varit några djupa meningsskillnader mellan studenter och 

lärare. De skriftliga källorna stämmer också överens med mina minnesbilder från den här tiden. 

Särskilt minns jag Sten Lindroths förtjusning när han upptäckte att vi studenter var lika 

intresserade som han av att slå vakt om universitetens och den akademiska forskningens 

autonomi. Och, inte minst, att det gav vaktslåendet om de högre lärosätenas självständighet en 

extra tyngd om man hade med sig studenterna i försvaret. 

 

Det var inte enbart vid Historisk-filosofiska sektionens utbildningsnämnd som det i Uppsala 

växte fram en ömsesidig respekt mellan unga politiskt radikala studenter på vänsterkanten och 

äldre värdekonservativa professorer. I tidskriften Clarté kan man följa förändringen från hätsk 

kritik mot den uttalat borgerlige rektorn Torgny Segerstedt 1968 till nästan devota 

hyllningstexter 1975. Märkligt nog finner man dock inte samma mönster i Lund. Visserligen 

stödde studenterna rektor Stjernquist i samband med att han utsattes för en kupp från sina 

professorskollegor och röstades bort i rektorsvalet 1970. Studenternas stöd var dock förgäves 

och Stjernquist själv verkade ha ett något ambivalent förhållningssätt till den vänsterradikala 

ungdomen. 

 

Autonomi kontra öppenhet 

Om man så här i efterhand ser tillbaka på debatterna i akademin runt 1970 kan man se att den 

fråga som mycket av debatten kretsade runt var frågan om universitet och högskolor har rätt 

att ha sitt eget norm- och värdesystem. Det var också svaret på den frågan som gjorde att 

värdekonservativa professorer och vänsterradikala studenter kunde enas. Båda grupperna 

ansåg det viktigt att akademin slog vakt om den högre utbildningens autonomi, men av 

fundamentalt olika skäl. Vänsterstudenterna fruktade att storfinansens och det kapitalistiska 

samhällets värderingar skulle välla in också i denna ännu relativt fredade miljö. På sikt fruktade 

man att det skulle leda till att näringslivets önskemål helt skulle komma att styra undervisning 

och forskning. De värdekonservativa professorerna å sin sida fruktade att om universitetens 

autonomi inte längre kunde upprätthållas, skulle snart fackföreningsföreträdare, 

regionalpolitiker och all sköns självutnämnda ”experter” styra över undervisning och 

forskning. Att ha bra kontakter och rätt åsikter skulle i ett sådant framtidsscenario kanske visa 

sig vara viktigare än vetenskapliga meriter. 
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Mot dessa två grupper stod en annan ohelig allians av socialdemokrater och liberaler. Till det 

liberala lägret hörde också majoriteten i Fria moderata studentförbundet. De ville öppna upp 

universiteten mot samhället utanför. Det autonoma universitetet hörde enligt dem medeltiden 

till. Genom att inte vara öppet för de förändringar som skett i samhället utanför, hade, enligt 

detta synsätt, universitet och högskolor konserverat gamla undervisningsformer anpassade till 

för länge sedan övergivna yrkesroller. Genom att ”de fria fakulteterna” hade fått expandera 

ohämmat hade resultatet blivit att det spottades ut en ständigt stigande mängd felutbildade 

akademiker på en arbetsmarknad där ingen ville ha dem.  

 

En hjärtefråga för de liberaler och moderater som ville ”öppna universiteten” var att den högre 

utbildningen måste göras mer näringslivsanpassad. Man ville också se ett betydligt mer nära 

samarbete mellan den akademiska forskningen och industrin. Om moderatstudenter kritiserade 

UKAS-reformen var det inte för att den innebar att man tvingade studenterna att välja mellan 

ett antal bundna studiegångar, utan för att så få av dessa studiegångar var anpassade till de 

moderna storföretagens behov. Åtminstone fram till 1974. Det året bytte de moderata 

studenterna ståndpunkt totalt, och pläderade istället för en ren marknadslösning utan linjer över 

huvud taget. 

 

De socialdemokratiska akademikernas ställningstagande var något mer komplicerat. Det mesta 

av innehållet i UKAS-reformen, liksom i de första debattskrifterna från U68, uppvisar mycket 

stora likheter med idéer som diskuterats inom det socialdemokratiska studentförbundet under 

1950-talet. De som varit unga då, likt Olof Palme, var nu drivande i förändringsarbetet. De 

som kommit in i socialdemokratiska studentförbundet under mitten av sextiotalet var dock mer 

tveksamma, och många anknöt istället till det försvar för bildningstanken och universitetens 

autonomi som sedan Brantings dagar varit en del av det socialdemokratiska idéarvet. 

 

För SFS del var tiden runt 1970 en besvärlig period. Under sextiotalet hade man vuxit mycket 

snabbt- från 19 kårer 1960 till 83 år 1968.  I samband med det snabbt ökande 

samhällsengagemanget i studentvärlden påverkades även SFS. Under några år skakades 

fullmäktige av ständiga schismer kring olika uttalanden och ställningstaganden. Flera kårer 

lämnade nu organisationen - en del i protest mot att man inte tog ställning till ”tidens brännande 

frågor”, andra för att man inte ansåg SFS tillräckligt politiskt neutralt.  

 

Skarp kritik riktades också mot det informella utbyte som vuxit fram mellan SFS, departement 

och kanslersämbete. Från vänsterhåll uppfattades detta som en sammanväxning med 

statsapparaten, och det var som en protest mot detta förhållande som stockholmsstudenterna 

tog sig före att ockupera sitt eget kårhus. Kårhusockupationen gav inte några omedelbara 

effekter, men på lite längre sikt ledde kritiken mot sammanväxningen med staten till att SFS 

kapade banden till departement och kanslersämbete. Misstron var ömsesidig och många i 

kanslihus och ämbetsverk tappade i takt med vänsteruppsvinget intresse för studentopinionen. 

Detta ledde till det något paradoxala förhållandet att samtidigt som studenterna garanteras 

inflytande på institutions-, fakultets- och lärosätesnivå förlorar man allt inflytande på riksnivå 
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Trettio år senare 

Vintern 1999 hade jag förmånen att delta i Högskoleverkets granskning av de högre 

utbildningsinstitutionernas arbete med jämställdhet, studentinflytande samt social- och etnisk 

mångfald. Det innebar att vi besökte samtliga Sveriges 39 högre lärosäten och förde samtal 

med ledningsgrupper, lärare och studentrepresentanter. Till det som togs upp varje gång hörde 

deras syn på studenternas medverkan i beslutsprocessen. Vi träffade de olika grupperna var för 

sig och det var särskilt givande att träffa studenternas företrädare, eftersom de inte sällan gav 

en annan bild av det dagliga livet på campus än vad ledningsgruppen ville förmedla.  

 

Resultatet av vår utvärdering finns redovisat i annat sammanhang, men några saker kan ändå 

vara värda att ta fram. Den viktigaste iakttagelsen är väl att nu, trettio år efter FNYS-reformen, 

tas studenters medverkan i olika beslutande organ för given. Och man ser inte 

studentrepresentanter som något som enbart bör sitta i högskolestyrelser och likande av 

principiella skäl, eller för att statsmakterna så beslutat. Tvärtom var ett återkommande tema att 

studentrepresentanterna tillförde viktiga synpunkter och bidrog till utvecklingen av lärosätet. 

Ofta betonades från högskoleledningarnas sida att man inte längre talade om studenter som 

kunder eller elever utan som medarbetare i den kunskapssökande process som hela lärosätet 

var inbegripet i.  

 

Att döma av studenternas egna kommentarer upplevde de, med något undantag, att 

högskoleledningarna tog dem på allvar och såg dem som medarbetare. Däremot upplevde man 

inte sällan att man som student behandlades nedlåtande av allmänföreträdarna i 

högskolestyrelserna. Inte minst för storföretagens toppar verkar studentsynpunkter ofta vara 

av ringa värde. Viss kritik förekom också mot att studenter ibland kunde mötas av en arrogant 

attityd från vissa lärare i institutionsstyrelser och beredningsgrupper på den lägsta beslutsnivån 

i universitetssystemet. Men i de flesta fall verkade man bli bemötta med respekt och positivt 

intresse. 

 

Fruktan och hopp  

Mellan mitt eget första möte med Sten Lindroth, och mötena med studenter från landets 

samtliga lärosäten 1999 ligger trettio år Frågan är då om det går att dra några mer generella 

slutsatser om resultatet av den försöksverksamheten med nya samarbetsformer som infördes 

1969. En försöksverksamhet som sedan permanentades i samband med högskolereformen 

1977. 

 

Det första och kanske viktigaste vi kan lägga märke till är att lärargruppens inställning till 

studentinflytande har, med något enstaka undantag, svängt från skeptisk till positiv. Många var 

tveksamma i början. De fruktade att studenterna skulle använda sitt inflytande till att försöka 

få ut sina examina med så liten kraftansträngning som möjligt. I linje med det väntade sig 

många att studenterna skulle ta bort all engelsk kurslitteratur och ersätta de individuella 

tentorna med stora muntliga grupptentor. 

 

När jag ser tillbaka på Sten Lindroths agerande är det uppenbart att det var denna typ av 

farhågor som styrde hans mycket negativa inställning till en början. Visst fanns det exempel 

på institutioner där studenterna 1969 utnyttjade sin nyvunna makt till att förenkla studierna, 
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men de var få. I de allra flesta fall var studenterna lika angelägna om att upprätthålla en hög 

kvalitet i den akademiska undervisningen som lärarna. Eftersom studenterna skulle konkurrera 

om framtida jobb med sina examina, var de inte intresserade av att göra dem värdelösa genom 

att göra det möjligt att ta dem utan kraftansträngning. 

 

Att gå ut och kräva att akademiska undervisning skall vara av hög kvalitet brukar sällan leda 

till mothugg. Vem skulle vilja motsatsen? Däremot kan det bli mer problematiskt om man 

tvingas precisera sig, eftersom det inte finns någon konsensus om hur man mäter kvalitet i 

högre utbildning. Här kan vi möjligen se en skillnad mellan studenter och lärare. För lärare 

spelar nyckeltal som andelen disputerade, forskningsvolym, internationella kontakter etc. en 

stor roll. För studenter däremot tycks lärosätets rykte vara den viktigaste kvalitetsindikatorn. 

Och det är inte så konstigt. Det är ryktet om en viss utbildnings kvalitet - inte om den faktiskt 

varit bra eller dålig det året - som i en konkurrenssituation kan avgöra om man får ett jobb man 

söker eller inte.  

  

Många lärare var 1969 rädda för att studenterna inte skulle klara jävsituationer och att de skulle 

sprida uppgifter om medstudenter etc till utomstående. Det hävdades också att 

studentrepresentanter skulle komma att hamna i svåra lojalitetskonflikter gentemot sina 

studiekamrater i samband med avstängningsärenden och liknande. Denna typ av problem 

verkar dock studenterna ha klarat över förväntan. Ja, till och med bättre än lärarkategorin. Jag 

har inte hittat något fall där man offentligen har gått ut och diskuterat ett uppenbart brott mot 

jävsreglerna gjort av en studeranderepresentant under de senaste åren i Sverige. Däremot har 

det förekommit några fall då lärarrepresentanters agerande ifrågasatts med hänvisning till 

jävsproblematiken. 

 

Kritikerna 1969 varnade också för en annan typ av lojalitetskonflikter. Studenter står ofta 

någon eller några lärare närmare än andra vid en institution, och om det då uppstår en konflikt 

mellan olika lärargrupper fruktade man att de skulle ta parti för dem de kände. 

Studentrepresentanterna skulle på så sätt kunna utnyttjas som brickor i maktspel om 

forskningsanslag och tjänster.  I detta fall kan man hävda att kritikerna fått delvis rätt. Det finns 

exempel på hur studenter cyniskt utnyttjats i maktspel på olika institutioner. Som helhet kan 

man emellertid konstatera att de nog varit mer svårmanipulerbara än vad kritikerna till 

studerandeinflytande fruktat. I den mån det brustit är det lika mycket en kritik mot 

lärarkollektivet. Relationen lärare-student är maktmässigt asymmetrisk eftersom lärarna har 

längre erfarenhet och större kunskap om hur det akademiska systemet fungerar. Att avhålla sig 

från att utnyttja ett maktövertag är därför lika viktigt för ett konstruktivt samarbete som att inte 

låta sig bli en bricka i ett intrigspel. 

 

Ytterligare en kritik som var vanlig 1969 var att studentrepresentanter enbart skulle bli en slags 

”gisslan” i de beslutande organen. Så länge studenterna inte hade mer än femtio procent av 

rösterna skulle de alltid kunna köras över av dem som å sitt yrkes vägnar var insatta i 

problematiken. Till detta kommer att innan ett ärende kommer upp på bordet i styrelser och 

fakultetsnämnder har det som regel beretts en längre tid. Under beredningens gång tas en rad 

viktiga beslut som gör det svårt att göra annat än detaljändringar i framlagda förslag. Såvida 

man inte avslår dem helt förstås. Men då uppstår problemet att man varken har tid eller 

möjligheter att ta fram realistiska motförslag.  
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För att motverka gisslanproblematiken har det visat sig viktigt att studentrepresentanter 

kommer med tidigt i beredningsprocessen samt att de ges goda kunskaper om det akademiska 

beslutssystemet – både det formella och det informella. Här spelar kårernas överlämnande och 

SFS internutbildning en viktig roll. Det är också viktigt att studentkåren för nyvalda 

studentrepresentanterna klargör hur man tänkt och agerat från kårens sida tidigare. Genom att 

studentrepresentanter byts ut i stort sett varje år tenderar studenter annars lätt att uppfattas som 

oberäkneliga och inkonsekventa med minskad legitimitet som följd. Kloka kårledningar lär 

också studenterna att se upp med manipuleringsförsök och lära sig att prioritera så man inte 

ödslar krut i onödan. 

 

Detta om vad man fruktade från kritikerna. De som å andra sidan var entusiastiska för FNYS-

reformen såg det som ett viktigt led i moderniseringen av universiteten. Om institutionerna 

leddes av styrelser där olika grupper var företrädda istället för att regeras av enväldiga 

professorer skulle brister och svagheter lättare upptäckas och åtgärdas. Studenter som följde 

med vad som hände ute i samhället skulle kunna bevaka att kursplaner anpassades till tidens 

krav. På samma sätt skulle yngre lärare och forskare, om de fick inflytande, kunna se till att 

litteraturlistorna återspeglade den senaste utvecklingen inom ämnet istället för att vara 

sammanställningar av vad professorn själv råkat läsa i sin ungdom.  

 

På fakultets- och konsistorienivå skulle ett tillflöde av representanter från flera grupper vid 

lärosätet råda bot på vad som ofta beskrevs som ”en unken och osund kollegialitet” mellan 

professorer. En kollegialitet som gjorde att så länge ingen ifrågasatte ens eget agerande, och 

anslagstilldelningen följde den underförstådda turordningen, kunde man se genom fingrarna 

med att en kollega var alkoholiserad eller på annat sätt oförmögen att sköta sitt jobb korrekt. 

Med student- och lärarrepresentanter närvarande skulle emellertid professorerna tvingas agera 

öppnare och alltid vara beredda att motivera sina förslag med rationella skäl. Studenterna 

förväntades enligt entusiasterna föra in en frisk fläkt från världen utanför akademin, och se till 

att utbudet av undervisning ”motsvarade tidens krav”. 

 

Blev det så? Nja, sammanfattningsvis kan man väl säga att det ökade studentinflytande som 

skedde med FNYS 1969 varken blev så ödesdigert för universiteten som Lindroth eller andra 

kritiker fruktat, men inte heller den enorma hävstång för snabba förändringar som de mest 

entusiastiska anhängarna hoppats. Institutioner för högre utbildning är trögrörliga strukturer - 

det gäller inte bara i Sverige utan är ett internationellt fenomen. Om detta är bra eller dåligt 

kan diskuteras, men sett i ett längre historiskt perspektiv kan vi nog vara glada för att inte 

utbildningssystemet helt motståndslöst följt med varenda modenyck och förändring i det 

samhälleliga klimatet.  

 

 

 

Texten trycktes ursprungligen i:  SFS 2001: 80 år av inflytande och mångfald, Stockholm: 

Sveriges Förenade Studentkårer , 2001. De ville uttryckligen inte ha med några noter. 
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