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1968 och reformer av högre utbildning  
i Finland och Sverige

JANNE HOLMÉN & JOHANNA RINGARP 

Studentrevolterna vid universiteten år 1968 var ett internation-
ellt fenomen, som bars fram av en global demografisk våg. De 
stora barnkullar som fötts efter andra världskriget hade i slutet 
av decenniet hunnit ta sig in på universiteten, och de krävde 
reformer och förändringar såväl i samhället i stort som vid de 
lärosäten där de studerade.1 Protestvågen tog sig emellertid olika 
nationella uttryck under inflytande av de skiftande politiska och 
historiska förutsättningarna i de länder dit den spred sig.2 I den-
na artikel kommer vi med utgångspunkt i studentupproren 1968 
att beskriva utvecklingen inom den högre utbildningen i Finland 
och Sverige. Eftersom de övriga bidragen i antologin ger en god 
översikt över den svenska utvecklingen kommer fokus här att 
ligga på Finland. Jämförelsen med det östra grannlandet hjälper 
oss att tydligare se såväl särdragen i de båda ländernas utveckling 
som de gemensamma dragen i hur länderna influerades av 
tidens starka globala strömningar. 

I maj 1968 ockuperade svenska studenter kårhuset i Stock-
holm. Genom ockupationen ville studenterna protestera mot 

1 Alexander Eklund, Kampen om vetenskapen. Politisk och vetenskaplig formering 
under den svenska vänsterradikaliseringens era (Göteborg: Daidalos, 2017), s. 183–
194; Sven-Olof Josefsson, Året var 1968. Universitetskris och studentrevolt i Stock-
holm och Lund (Göteborg: Göteborgs universitet, 1996), s. 9; Kjell Östberg, I takt 
med tiden. Olof Palme 1927–1969 (Stockholm: Leopard, 2010), s. 208–213. 
2 I en studie av utvecklingen i Danmark betonar Lise Degn hur det nationella sam-
manhanget påverkar mottagandet av internationella styrningsidéer; se Lise Degn, 
”Translating Governance Ideas in Danish Higher Education”, Higher Education 
Policy, 28 (3), 2015, s. 295–313. 



1968 OCH PEDAGOGIKEN 

50 

den nya studieordning som UKAS lade fram 1968. Beredningens 
förslag innebar bland annat att studenternas valfrihet skulle be-
gränsas genom att den högre utbildningen utformades som fasta 
studiegångar.3 Studenternas protester mot förändringar i den 
högre utbildningen spreds sedan till andra svenska studentstäder 
som Lund och Göteborg. Förutom det snäva studentperspektivet 
kom protesterna att vända sig utåt mot omvärlden. Kritiken mot 
den kapitalistiska utsugningen av tredje världen och mot Viet-
namkriget förenade den heterogena skaran. Kårhusockupa-
tionen har i efterhand kommit att stå symbol för hela denna rör-
else, även om dess direkta krav var begränsade till universitets-
politiken.4 Även från andra håll kom kritik mot U68.5 Bland 
annat kritiserade dåvarande rektorn för Uppsala universitet, 
Torgny T. Segerstedt, UKAS förslag eftersom han menade att om 
det gick igenom skulle det leda till att den fria bildningstanken 
på universiteten skulle försvinna.6 

Även i Finland innebar 1968 en radikalisering av studenterna, 
och deras handlingsmönster påminde om det svenska. Den 25 
november, dagen innan studentkårens hundraårsjubileum, 
ockuperade studenter vid Helsingfors universitet sitt eget kårhus. 
De demonstrerande studenterna krävde förändringar i hur uni-
versitetet styrdes och i kursinnehållet.7 FYTT-rapporten (Filoso-
fisten ja yhteiskuntatieteellisten tutkintojen toimikunta – Kom-

 
3 Carl Frängsmyr, ”Universitetets historia”, i Esbjörn Larsson & Johannes Wester-
berg (red.), Utbildningshistoria – en introduktion (Lund: Studentlitteratur, 2015), s. 
185f.; Bo Lindensjö, Högskolereformen. En studie i offentlig reformstrategi (Stock-
holm: Stockholms universitet, 1981), s. 50f., 65. 
4 Kjell Östberg, 1968 – när allting var i rörelse, 2 uppl. (Linköping: Röda rummet, 
2018), s. 65f.; Bo Lindensjö, Högskolereformen, s. 89; Sven Nygren, ”I spåren efter 
1968. Ur Uppsalastudenternas tillvaro 1968–1979”, i Torgny Nevéus (red.), Världen 
i Uppsalaperspektiv. Uppsala studentkår 1930–1990 (Uppsala: Uppsala studentkår, 
1998), s. 121–126. 
5 För en genomgång av riksdagspartiernas inställning i frågan se Bo Lindensjö, Hög-
skolereformen, s. 52–56, 66–68. 
6 Eklund, Kampen om vetenskapen, s. 204; Josefsson, Året var 1968, s. 76. 
7 Matti Klinge m.fl., Helsingfors universitet 1640–1990. Tredje delen. Helsingfors uni-
versitet 1917–1990 (Helsingfors: Otava, 1990), s. 297–299. 
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mittén för filosofiska och samhällsvetenskapliga examina), som 
föreslog förändringar av universitetsväsendets organisation lik-
nande dem som Universitetskanslersämbetets arbetsgrupp för 
fasta studiegångar (UKAS) presenterade i Sverige, fick i Finland 
stöd av den radikala studentrörelsen. Åren efter 1968 började 
den finländska studentrörelsen att idealisera Sovjetunionen och 
dess version av socialismen. 

Jämför man utvecklingen i Sverige år 1968 med förloppet i 
grannlandet Finland upptäcker man alltså såväl likheter som 
skillnader. Olikartade politiska och historiska förutsättningar 
bidrog till att såväl förloppet som resultatet av 1960- och 1970-
talets reformvåg inom universitetsväsendet blev annorlunda i de 
båda länderna. 

I föreliggande text tar vi avstamp i 1968 års idéer och vilken på-
verkan de fick för den högre utbildningens utveckling i Finland 
och Sverige. Framför allt intresserar vi oss för hur internationella 
idéströmningar gällande hur universitet bör styras påverkade de 
två länderna, och hur olikheter i den nationella politiska kulturen 
och den historiska utvecklingen länderna emellan bidrog till lokala 
modifikationer av dessa internationella strömningar.  

I komparativa studier kan det vara en fördel att jämföra sam-
hällen som är så lika varandra som möjligt, eftersom det gör det 
enklare att identifiera och isolera effekterna av de faktorer som 
faktiskt skiljer sig åt.8 Finland och Sverige är i detta avseende 
idealiska för jämförande studier. De har genom sin långa gemen-
samma historia och täta kontakter på det utbildningspolitiska 
fältet byggt upp system för högre utbildning som i mångt och 
mycket påminner om varandra. Det finns emellertid också vik-
tiga skillnader. Denna studie fokuserar på de effekter som olik-

8 Carsten Anckar, ”On the Applicability of the Most Similar Systems Design and the 
Most Different Systems Design in Comparative Research”, International Journal of 
Social Research Methodology, 11 (5), 2008, s. 389–401. 
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heterna mellan ländernas politiska kultur har fått för styrningen 
av den högre utbildningen.9 

Trots att begreppen demokrati och rättsstat ofta associeras 
med varandra, och ibland nästan används som synonymer, finns 
det en inneboende motsättning mellan dessa två begrepp. Det 
finns inget självklart svar på hur demokratins krav på genom-
drivandet av majoritetens vilja ska kombineras med rättsstatens 
krav på okränkbara rättigheter, skydd för minoriteter och makt-
fördelning. Svensk demokratiutveckling har varit samhällsorien-
terad snarare än individorienterad. Dessutom saknas en tydlig 
maktdelning med en stark motmakt mot de folkvalda politik-
ernas inflytande över samhället. En starkare rättsstatstradition 
och maktdelning har växt fram i länder som upplevt perioder av 
auktoritärt eller despotiskt styre, till exempel Finland.10 Dessa 
djupt rotade skillnader har också påverkat reformerna av uni-
versitetens styrning.  

En grundprincip i rättsstatstraditionen är att makten i sam-
hället är fördelad över många separata institutioner, dit univer-
sitetsväsendet kan räknas. Utrymmet för reformer är också starkt 
begränsat av grundlagar och andra mekanismer avsedda att 
balansera den politiska makten. Under mellankrigstiden, när 
rättsstatsprincipen hade sitt största genomslag i finländskt 
administrativt tänkande, var det i princip helt omöjligt för de 
 
9 Med politisk kultur avses här de ofta outtalade idéer, begrepp, riktlinjer och 
normer som präglar den politiska vardagen och styr politikers handlande, men 
sällan verbaliseras eller problematiseras. Ylva Waldemarson, ”Politiska makthavare 
som historisk källa”, Arkiv, samhälle och forskning, 2007:2, s. 6–23. 
10 Janne Holmén, ”Den demokratiska skolan”, i Henrik Meinander, Petri Karonen 
och Kjell Östberg (red.), Demokratins drivkrafter. Kontext och särdrag i Finlands 
och Sveriges demokratier 1890–2020 (Helsingfors: Svenska litteratursällskapet, 
2018), s. 257ff.; Bo Rothstein & Peter Esaiasson (red.), Demokrati som dialog. Demo-
kratirådets rapport 1995 (Stockholm: SNS, 1995), s. 87–91; Johan P. Olsen, Demo-
krati på svenska (Stockholm: Carlssons, 1990); Jörgen Hermansson, ”Demokrati i 
västerländsk mening”, Statsvetenskaplig tidskrift 89, 1986:4, s. 253–264; Barry 
Holmström, ”The Judicialization of Politics in Sweden”, International Political 
Science Review 15, 1994:2, s. 153–164; Kauko Sipponen, ”Julkinen valta ja yksilö”, i 
Jaakko Numminen & Raimo Savolainen (red.), Suomen keskushallinnon historia: 
1809–1996 (Helsinki: Edita, 1996), s. 752. 
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finska ministerierna att bedriva en koordinerad politik för den 
högre utbildningen. I praktiken styrde Helsingfors universitet 
över högskolepolitiken – och till viss del även över resten av 
samhället, då hälften av landets statsministrar 1918–1944 var 
professorer vid universitetet.11 Högskoleväsendet i Sverige har 
stått under starkare politisk kontroll än vad som varit fallit i 
Finland. I en internationell jämförelse från 1983 beskrev Burton 
R. Clarke det svenska universitetssystemet som det mest stats-
auktoritära i världen utanför Sovjetunionen.12 Även om statens
grepp om universiteten stärktes också i Finland under 1960- och
1970-talens reformvåg, behöll universiteten mer av sin tradi-
tionella autonomi. Lärosätena återgavs också större eget hand-
lingsutrymme i samband med New Public Management-reform-
erna på 1990-talet. I Finland har lärosätena också länge behållit
egna antagningskriterier och inträdesprov, men en reform år
2020 har gjort att man nu närmat sig det svenska systemet med
gemensam antagning.

Likheter och skillnader mellan länderna 
De finländska och svenska systemen för högre utbildning upp-
visar likheter som härstammar från deras gemensamma historia. 
Universitetsväsendet i Finland har sitt ursprung i den svenska 
tiden med grundandet av Kungliga Akademien i Åbo år 1640, 
som flyttades till Helsingfors 1827 och som sedan 1919 heter 
Helsingfors universitet. Det har fortfarande efter att Sverige för-
lorade Finland år 1809 funnits en betydande direkt påverkan 
mellan ländernas universitetssystem, inte minst inför 1960-talets 
reformvåg. I synnerhet var inflytandet från Sverige starkt i den 
finländska debatten om universitetens styrelsesätt. Jaakko Num-
minen, då ansvarig för utbildningsfrågor vid Finlands nationella 

11 Marja Jalava, The University in the Making of the Welfare State (Frankfurt am 
Main: Peter Lang, 2012), s. 30. 
12 Burton R. Clark, The Higher Education System. Academic Organization in Cross-
National Perspective (Berkeley: University of California Press, 1983). 
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planbyrå, gjorde studieresor i Sverige och Norge innan han 1963 
lade fram förslaget att administrationen av den högre utbild-
ningen skulle centraliseras till Utbildningsministeriet. Exempel 
från Sverige användes även när finländska kommittéer upp-
skattade hur snabbt den högre utbildningen skulle komma att 
växa i det egna landet. De finländska studentföreningarnas in-
tresse för inflytande vid universiteten väcktes genom kontakter 
med den skandinaviska och framför allt svenska studentrörelsen. 
Införandet av studentrepresentation i Jyväskylä universitets sty-
relse 1967 skedde förmodligen efter modell från Sverige. I 
november 1968 krävde finländska studenter att alla universitet, 
skulle centraliseras under en statlig myndighet. Följande år före-
slog kanslern för Helsingfors universitet att samhällsintressen 
som näringslivet skulle få säte i styrelsen. Också detta förslag, 
som studenterna motsatte sig, hade en förebild i det svenska 
systemet. De finska studentorganisationernas motstånd mot tek-
nokratiska lösningar var också inspirerad av de svenska stu-
denternas motstånd mot UKAS.13  

Det svenska intresset för det finländska systemet för högre 
utbildning har varit lägre, men har ökat sedan millennieskiftet 
som en konsekvens av den uppmärksamhet som det finländska 
utbildningsväsendet generellt erhållit på grund av landets fram-
gångar i internationella kunskapsmätningar. Till exempel inklu-
derar det senaste svenska kommittébetänkandet om lärarutbild-
ning en studie av den finländska universitetsbaserade lärarut-
bildningen på masternivå.14 Andra svenska skribenter har givit 
en måhända överdrivet idyllisk beskrivning av hur mycket obe-
roende och autonomi de finländska universiteten har lyckats be-
hålla.15 Det finländska inflytandet över den svenska debatten är 

 
13 Jalava, The University in the Making of the Welfare State, s. 43; Klinge m.fl., Hel-
singfors universitet 1917–1990, s. 241, 246, 249, 273, 284, 305, 322.. 
14 SOU 2008:109. 
15 Göran Blomqvist, ”De nordiska universiteten och staten efter 1945”, i Sten 
Högnäs (red.), Nordiska universitetskulturer (Lund: Lunds universitet, 1998), s. 
167–186. 
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ändå fortfarande relativt liten, och under den period som under-
söks i den här artikeln, 1960- och 1970-talen, var den i stort sett 
obefintlig. 

Det finns emellertid också flera grundläggande skillnader 
mellan den svenska och den finländska utvecklingen. Vissa av 
dessa bottnar i sammanträffanden, medan andra har sin grund i 
mer djupgående skillnader i politisk kultur. Sveriges historia sak-
nar en motsvarighet till Finlands 1800-tal, då man upplevde en 
period som en liten minoritet i ett gigantiskt multinationellt im-
perium. Under den ryska perioden byggdes i Finland gradvis 
upp såväl en stat som en föreställning om att vara en egen 
nation, processer i vilka Helsingfors universitet hade en central 
roll. Rättsstatsprincipen användes under denna period för att 
argumentera för Finlands oberoende gentemot den ryske 
kejsaren. Det finländska inbördeskriget 1918, som slutade med 
borgerlig seger, skapade en misstro mot ett allt för stort folkligt 
inflytande. Rättsstatsprincipen kom därför att användas för att 
garantera den borgerliga ordningens fortbestånd oberoende av 
valresultat. En rad starka institutioner utom politisk kontroll 
kunde fungera som motmakt mot de valda regeringarna. Hel-
singfors universitet utgjorde en sådan stark, oberoende och i 
grunden borgerlig institution. Universiteten behöll sin utpräglat 
borgerliga karaktär betydligt längre än i Sverige, ända fram till 
1960-talet, då ett dramatiskt skifte inträdde. 

I Finland var slutet av 1960-talet och början av 1970-talet i 
många avseenden en ännu våldsammare brytningstid än i 
Sverige. Finland hade släpat efter Sverige på ett flertal områden, 
men tog nu raskt igen försprånget. I Finland koncentrerades där-
för många utvecklingsförlopp som i Sverige sträcker sig över 
flera årtionden till en betydligt kortare tidsperiod. Dit hör till 
exempel industrisamhällets genombrott och urbaniseringen, lik-
som införandet av grundskolan, och uppbyggnaden av ett väl-
färdssamhälle. Samtidigt utgjorde början av 1970-talet den 
period då det indirekta sovjetiska inflytandet över det finländska 
samhället, den så kallade finlandiseringen, nådde sin kulmen. 
Kombinerat med de radikal internationella strömningarna ledde 
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dessa faktorer till uppkomsten av ett extremt polariserat politiskt 
klimat. Därför kom utvecklingen inom den högre utbildningen 
att se annorlunda ut än i Sverige, trots att impulserna till de fin-
ländska reformerna till stor del kom från eller via det västra 
grannlandet. 

Reformvågen i Sverige och Finland 
Fortfarande vid mitten av 1900-talet hade universitetssektorn i 
Sverige och Finland relativt begränsad omfattning, och den 
styrdes i stort sett självständigt av universitetens professorer. 
Denna styrelseform har beskrivits som en meritokratisk veten-
skaplig republik. I takt med att sektorn svällde och kom att ta allt 
större samhälleliga resurser i anspråk ökade emellertid statens 
krav på insyn och kontroll över verksamheten. Styrningen av 
den högre utbildningen i Sverige och Finland har översköljts av 
två vågor av styrningsreformer, en demokratisk och en mark-
nadsinriktad. Den första vågen inträffade under perioden från 
och med 1960-talet till och med 1980-talet, varefter den andra 
vidtog och har fortsatt ända fram tills i dag.16  

Den kraftiga expansionen av universitet och högskolor 
skedde med stöd av staten och inom ramen för ett detaljerat stat-
ligt regelverk. Enligt Leif Borgert var utbredningen av svensk 
högre utbildning till medelstora institutioner från 1960-talet 
nära kopplad till regionaliserings- och demokratiseringspolitik-
en.17 Bo Lindensjö betonar i stället att svenska socialdemokrater 
ville använda universitetspolitiken för att omvandla samhället i 
socialistisk riktning. Genom att reglera tillträdet till olika utbild-
ningar ville de undvika att studenternas fria val bevarade det 

 
16 Lise Degn och Mads P. Sørensen har beskrivit omvandlingen av dansk högskole-
utbildning från en ”vetenskapsrepublik” med professorsstyre genom en demo-
kratisk period till ett politiskt instrument för att skapa en ”konkurrensstat”. Degn & 
Sørensen,”From Collegial Governance to Conduct of Conduct. Danish Universities 
Set Free in the Service of the State”, Higher Education, 69 (6), 2015, s. 931–946. 
17 Leif Borgert, Berättelsen om en högskola. Akademi, företag och samhällsaktör (Stock-
holm: Santérus, 2013). 
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befintliga samhället. I samband med reformen påtalades också 
vikten av ett ökat studentinflytande.18  

Det har påpekats att försöken att demokratisera de nordiska 
universiteten paradoxalt nog har minskat professorernas och 
lärarnas inflytande till förmån för studenter och annan personal. 
Dessutom har det externa inflytandet på högskolorna betraktats 
som viktigt för att göra universiteten demokratiska och socialt 
ansvariga.19 

Universitetens tillväxt och utveckling betraktades länge som ett 
medel för att skapa ett mer demokratiskt samhälle och var en del i 
utbyggnaden av en omfattande välfärdsstat. Till en början tog sig 
detta formen av en teknokratisk demokratisering ovanifrån. Med 
den ökade studenttillströmningen och studentrevolterna under 
slutet av 1960-talet höjdes också krav på förbättrad interndemo-
krati vid universiteten. Det meritokratiska idealet för universitets-
styrning fick alltså konkurrens av ett demokratiskt ideal.  

Året 1968 kom att bli en katalysator i demokratiseringen av 
universiteten, då studenterna högljutt krävde ett ökat inflytande 
över universitetens styrelse. Denna reformvåg, som i stora drag 
sammanfaller med det röda decenniet 1965–1975, förde följakt-
ligen de svenska och finländska lärosätena under starkare poli-
tisk styrning och kontroll. Genom den ökade betoningen på 
demokrati framträdde såväl en ny syn på universitetens sam-
hällsuppdrag, som en ökad parlamentarisk kontroll och breddat 
deltagande i lärosätenas interna styrelser. 

I Sverige genomgick universitetssystemet stora förändringar på 
1950- och 1960-talen. Flera av dåtidens stora högskolor fick uni-
versitetsstatus, som Göteborgs universitet 1954 och Stockholms 
universitet 1960. Några år senare bildades genom ett förslag från 
1963 års universitets- och högskolekommitté filialer av existerande 

18 Lindensjö, Högskolereformen, s. 108, 141f.; Blomqvist, ”De nordiska universiteten 
och staten efter 1945”, s. 18ff. 
19 Ingemar Fägerlind & Görel Strömqvist (red.), Reforming Higher Education in the 
Nordic Countries. Studies of Change in Denmark, Finland, Iceland, Norway and 
Sweden (Paris: International Institute for Educational Planning, 2004), s. 47. 
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universitet i Örebro, Karlstad, Växjö och Linköping. En orsak till 
detta var en ökad tillströmning av studenter. Under perioden 
1950–1970 ökade antalet studenter från 11 000 till 125 000.20 På 
grund av det höga inflödet och den dåliga genomströmningen av 
studenter utredde Universitetskanslersämbetet (UKÄ) införandet 
av studieprogram. De föreslog att studietiderna skulle förkortas 
och studierna anpassas till ett linjebaserat system. Dessa idéer var 
inte fullt genomförda i 1977 års reform av högre utbildning,21 
eftersom politiker var tvungna att göra eftergifter då kritiken mot 
UKAS var allt för starkt. Med reformen infördes också ett nytt 
kontrollsystem för högre utbildning – målstyrning.22 Ett första steg 
mot det styrningssystem som senare skulle komma att kallas New 
Public Management (NPM) hade därmed tagits. Under 1990-talet 
kom NPM:s marknadsideal för universitetsstyrning att växa sig allt 
starkare, på bekostnad av de meritokratiska och demokratiska 
idealen. 

Helsingfors universitet hade fram till och med 1960-talet en 
totalt dominerande ställning inom den högre utbildningen i Fin-
land. Det var landets absolut största universitet, och det enda 
statliga. Genom privata initiativ från olika folkrörelser hade 
mindre universitet bildats under första hälften av 1900-talet. Åbo 
akademi grundades 1917 med hjälp av donationer för att säkra 
den svenskspråkiga folkgruppens utbildning, och det finskspråk-
iga Åbo universitet grundades med hjälp av en nationell insam-
ling 1920. Tammerfors universitet startade i Helsingfors år 1925 
som en medborgarhögskola med rötter i arbetarrörelsen, för att 
1960 flytta till Tammerfors. Den högre utbildningen i Finland 
var alltså under mellankrigstiden splittrad efter såväl språkliga 
som politiska skiljelinjer, vilket avspeglade förhållandena i sam-

 
20 Östberg, I takt med tiden, s. 208f. 
21 Regeringens proposition 1975: 9, Om reformering av högskoleutbildningen m.m.; 
SOU 1973: 2, 1968 års utbildningsutredning (Högskolan: betänkande, Stockholm, 
1973); SFS 1977: 218 Högskolelag. 
22 Anette Gröjer, Den utvärdera(n)de staten. Utvärderingens institutionalisering på 
den högre utbildningens område (Stockholm: Stockholm universitet, 2004). 
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hället i stort. Den första större statliga interventionen i univer-
sitetspolitiken var en lagstadgad uppdelning av professurerna vid 
Helsingfors universitet efter undervisningsspråk, finska och 
svenska, år 1937. Beslutet tillkom efter att universitetet hade 
misslyckats med att lösa frågan om undervisningsspråket internt.  

Enligt historikern Marja Jalava var det först sommaren 1963 
som den finländska regeringen på allvar insåg att ett univer-
sitetssystem höll på att växa fram i landet, och att man borde ha 
en plan för hur det skulle utvecklas. Regeringen tillsatte en kom-
mitté för att utreda frågan, men de professorer som ingick i den 
var ovilliga att föreslå några större förändringar, i synnerhet inte 
sådana som begränsade universitetens autonomi. Finlands presi-
dent Urho Kekkonen (C) hade stått i opposition till den syd-
finländska universitetseliten sedan 1930-talet, bland annat för att 
han ansåg att de bromsade hans regionalpolitiska ambitioner 
med utbyggnaden av universitetsväsendet. Han tillsatte därför år 
1965 en arbetsgrupp där toppen av den traditionella universitets-
hierarkin inte var representerad. Gruppens konstitutionella 
status var oklar, eftersom det normalt sett var regeringen som ut-
såg sådana kommittéer. Gruppens rapport, som blev klar på 
några månader, rekommenderade en stor utbyggnad av den 
högre utbildningen för att garantera jämlika möjligheter och 
ekonomisk tillväxt. Förebilderna hämtades från Storbritannien 
och Sverige. Kekkonen stödde gruppens slutsatser i ett radiotal, 
där han kallade motståndarna till reformen för bakåtsträvande 
tvivlare. Redan följande år antog riksdagen en lag i enlighet med 
gruppens förslag.23 

Utvecklingslagen från år 1966 avslutade de finländska univer-
sitetens traditionella autonomi. De växande studentkullarna och 
de ökade offentliga anslagen ledde till en mer direkt statlig kon-
troll genom normering av hur många studenter som skulle exa-
mineras inom olika utbildningsområden. Under tiden lagen var i 
kraft (1967–1986) ökade antalet studenter från 50 000 till 94 000. 

23 Jalava, The University in the Making of the Welfare State, s. 62–67. 
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Utvecklingslagen syftade till att öka andelen tekniker och natur-
vetare och minska andelen humanister och samhällsvetare. Den 
målsättningen, som hade arbetsmarknadspolitiska grunder, 
lyckades man också uppnå.24  

Centerpartiets starka ställning i Finland bidrog till att reform-
en av universitetsväsendet fick en starkt regionalpolitisk prägel. 
Nya universitet och högskolor grundades 1958 i Uleåborg och 
1966 i Joensuu, Villmanstrand (teknisk högskola) och Kuopio. 
År 1966 upphöjdes även lärarhögskolan i Jyväskylä till uni-
versitet. Till skillnad från regionala högskolor i Sverige, som 
hade en begränsad examinationsrätt, fick de regionala finländska 
universitet rätt att utvecklas fritt med forskning och forskarut-
bildning.25  

Under 1970-talet förstatligades också Finlands privata univer-
sitet, sist Åbo Akademi år 1981.26 Försöken att skapa en gemen-
sam lag för alla universitet misslyckades emellertid, och de reg-
lerades ända till 1997 av separata lagar. 

Den finländska FYTT-rapporten, som var en motsvarighet till 
UKAS i Sverige, var ursprungligen en rent teknokratisk effekti-
vitetsbefrämjande uppföljning av utvecklingslagen från 1966, som 
skulle göra om examina inom de humanistiska och samhällsveten-
skapliga områdena. Under arbetet med rapporten radikaliserades 
emellertid samhällsklimatet, och vänsterkrafter, inklusive student-
rörelsen, började se rapporten som en möjlighet att politiskt trans-
formera hela universitetsväsendet. Studenten kom därför att aktivt 
stödja och driva på FYTT-processen. Efter motståndet mot UKAS 
valde FYTT-kommittén att inte lyfta fram Sverige som ett exem-
pel. I stället tog man en modell från studieprogrammen och det 
problembaserade lärandet vid universiteten i Sussex, Wisconsin-
Green Bay och McMaster. Man intresserade sig även för den 
polytekniska modellen vid universiteten i DDR, där man försökt 

 
24 Jaakko Numminen, Yliopistokysymys (Helsinki: Otava, 1987), s. 53–54, 61. 
25 Jalava, The University in the Making of the Welfare State, s. 67–68; Numminen, 
Yliopistokysymys, s. 16–26. 
26 Numminen, Yliopistokysymys, s. 18–20. 
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skapa enhetliga utbildningsprogram som kombinerade teori och 
praktik.27 

Det spelade emellertid ingen större roll varifrån de direkta 
förebilderna hämtades, eftersom det pågick en bred internationell 
omställning bort från ett system där studenter fritt kunde välja 
bland fristående kurser till ett system med yrkesinriktade linjer 
eller program med till stor del förutbestämda kurser. I västvärlden 
drevs denna utveckling på av OECD:s försök att effektivisera ut-
bildningen för att gynna den ekonomiska tillväxten. Under denna 
period överensstämde emellertid fortfarande OECD:s utbildnings-
politiska mål i stort sett med socialdemokratins, då man före-
språkade en nordisk modell där tillväxt gick hand i hand med 
demokratisering och social rättvisa.28 

Den finländska studentrörelsens förhoppningar om FYTT 
grusades emellertid snabbt åren 1976–1977, när reformen in-
leddes. Den kritik som då kom att riktas mot systemet, att den 
tvingade in studenterna i smala utbildningsspår utan valfrihet, 
påminde om den som framförts av svenska studenter mot UKAS 
redan 1968. Finländska studenter började nu lyfta fram det fria 
humboldtska bildningsuniversitetet som ett ideal, så som deras 
professorer redan tidigare hade gjort.29 

Den radikala studentrörelsen i Finland och Sverige 
Under 1960-talet ökade närvaron av vänsterradikala studenter 
på universiteten. Den revolutionära ungdomen i Finland var till 
en början inspirerad av den fria utopistiska Summerhill-peda-
gogiken, men närmade sig snabbt efter 1968 ett mer auktoritärt 

27 Jalava, The University in the Making of the Welfare State, s. 101, 139. 
28 Jalava, The University in the Making of the Welfare State, s. 118, 139; Anders Eide, 
30 Years of Educational Collaboration in the OECD. http://unesdoc.unesco.org/ 
images/0008/000857/085725eo.pdf 
29 Jalava, The University in the Making of the Welfare State, 142–143. 
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sovjetiskt ideal.30 Detta tog sig bland annat uttryck i att student-
erna krävde en större andel sovjetisk kurslitteratur på univer-
siteten. Finlands president Kekkonen försökte medvetet inte-
grera de radikala studentpolitikerna i den nationella politiken, 
vilket i stor utsträckning lyckades. Ulf Sundqvist, som represen-
terade den nya radikala vänsterflygeln inom Socialdemokraterna, 
blev till exempel utbildningsminister 1972–1975. Som 27-åring 
var han Finlands yngsta minister någonsin och stod liksom Kek-
konen själv i opposition till de traditionella eliterna vid univer-
siteten.31 

Den enskilda fråga som kom att engagera den finländska 
studentrörelsen mest var den så kallade ”en-man-en-röst”-prin-
cipen, som gick ut på att varje individ vid universiteten, profes-
sorer såväl som studenter och anställda, skulle ha lika stort in-
flytande i universitetets styrelse. Förslaget lanserades ursprung-
ligen 1967 av den konservativa studentföreningen Tuhatkunta, 
och studentvänstern betraktade till en början förslaget som 
borgerlig representativ skendemokrati. Efter ockupationen av 
studenthuset 1968 svängde emellertid opinionen, i synnerhet 
som förslaget påminde om den finländska fackliga central-
organisationens kamp för arbetsplatsdemokrati. Det finländska 
utbildningsministeriet drev på för att införa principen, men pro-
fessorerna motsatte sig kraftigt förslaget. Kampen om” en-man-
en- röst” principen pågick till mitten av 1970-talet. Den löstes 
olika vid olika lärosäten, men grundprincipen blev att profes-
sorer, övrig personal och studenter vardera fick en tredjedel av 
platserna i universitetens styrande församlingar.32 

För Sveriges del visar tidigare forskning att det fanns en stark 
kritik mot UKAS även bland mindre radikala studentgrupper. 
Missnöjet mot UKAS och de internationella studentupploppen 

 
30 Kimmo Rentola,”Suomen Teiniliitton nousu ja tuho”, i Pauli Kettunen & Hannu 
Simola (red.), Tiedon ja osaamisen Suomi. Kasvatus ja koulutus Suomessa 1960-
luvulta 2000-luvulle (Helsingfors: Suomen Kirjallisuuden Seura, 2012), s. 175–181. 
31 Klinge m.fl., Helsingfors universitet 1917–1990, s. 280–281, 301. 
32 Jalava, The University in the Making of the Welfare State, s. 129–131. 
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medförde att regeringen redan i juni 1968 godkände UKÄ:s för-
slag att bedriva en försöksverksamhet när det gäller samarbete 
mellan lärare och studenter, den så kallade FNYS.33 Genom 
FNYS stärktes studentinflytande på universiteten genom att de 
fick sitta med som representanter i de högre lärosätenas beslut-
ande organ.34 I Sverige enades studenter med olika politiska färg 
tillsammans med många lärare och professorer i kritiken mot 
UKAS, om än utifrån olika utgångspunkter. När det bearbetade 
UKAS-förslaget, det vill säga PUKAS, sedan diskuterades i riks-
dagen framkom det att flera av de borgerliga partierna var kri-
tiska till den radikala vänsterns protestmetoder och menade att 
deras utomparlamentariska uppror inte var passande. Samtidigt 
ställde de sig bakom kritiken mot att det humboldtska bildnings-
idealet fick stå tillbaka för en mer teknokratisk utbildningssyn. 
För att dämpa kritiken ökades studenternas inflytande inom de 
svenska universitetens beslutande organ. Beslutet att införa 
PUKAS år 1969 var dock bara ett första steg mot att förändra 
högre utbildning som senare kom att mynna ut i Högskole-
reformen 1977, H77. Den innebar att bland andra lärarutbild-
ningen och sjuksköterskeutbildningen, kom att bli en del av en 
mer enhetligt högskoleorganisation. 

I Finland blev den borgerliga motreaktionen mot vänster-
vågen inom utbildningsväsendet betydligt kraftigare än i Sverige. 
1960-talets reformvåg inom den högre utbildningen började som 
en rent teknokratisk reform för expansion, spridning, effekti-
visering och arbetsmarknadsanpassning av universiteten. Detta 
utmanade den traditionella universitetseliten, men tilltalade i 
grund och botten näringslivet.  

33 Josefsson, Året var 1968, s. 17f. 
34 Jalava, The University in the Making of the Welfare State, s. 129–131. 
34 Josefsson, Året var 1968, s. 17f. 
34 Crister Skoglund, ”FNYS i retroperspektiv: eller trettio år av studentinflytande”, i 
SFS 2001. 80 år av inflytande och mångfald (Stockholm: Sveriges Förenade Student-
kårer, 2001), s. 50–58. 
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Mot slutet av 1960-talet radikaliserades emellertid reform-
vågen, som en effekt av att den nya vänstern entusiastiskt gav sig 
in i reformprocessen. Det var en del av en medveten strategi för 
att ta kontroll över centrala samhällsfunktioner i väntan på att 
samhället blev moget för en verkligt revolutionär omvälvning. 
Detta uppmärksammades av näringslivet, som särskilt oroades 
över vänsterns totala dominans på journalistutbildningen, som 
ansågs orsaka en vänstervriden och näringslivskritisk rapport-
ering i etermedierna. Näringslivet och universitetseliten sökte 
därför en allians för att stävja reformvågen. Det starkaste centrat 
för motstånd blev den 1971 grundade och av näringslivet finan-
sierade Högskole- och vetenskapspolitiska forskningsstiftelsen 
(KTTS), som bestod av femtio höga företrädare för akademin 
och näringslivet.35 KTTS var en del av lång finländsk tradition av 
antikommunistiska näringslivsfinansierade organisationer. Anti-
kommunismen hade varit särskilt stark bland banker och försäk-
ringsbolag, medan exportindustrin hade en mindre ideologisk 
hållning då den tjänade på Finlands export till Sovjetunionen. 
Den officiella vänskapspolitiken med Sovjetunionen innebar 
även att de flesta antikommunistiska organisationerna var hem-
liga. I hemlighet verkade till exempel den år 1973 grundade Stift-
elsen för stödjandet av fri utbildning (VKTS), som inriktade sig 
på att stävja vänstervågen inom skolan, till exempel genom att 
registrera de politiska sympatierna hos tjänstemän på Skolsty-
relsen och Utbildningsministeriet samt inom lärarutbildningen. 
VKTS var främst intresserad av grundskolan och gymnasiet, 
men samarbetade med KTTS i gemensamma frågor som till 
exempel lärarutbildning.36 

 
35 Jalava, The University in the Making of the Welfare State, s. 131–132. 
36 Sakari Suutarinen ”Vapaan koulutuksen tukisäätiö. Koulukasvatuksen, opettajan-
koulutuksen ja tutkimuksen näkymätön vaikuttaja 1973–1991”, i Kasvatus & Aika 2 
(2) 2008, s. 29–52; Jari Leskinen, Tulevaisuuden turvaksi. Sotavahinkoyhdistyksen ja 
Irtaimiston sotavahinkoyhdistyksen sotavahinkovakuutustoiminta 1939–1945. Sota-
vahinkoyhdistyksen säätiö ja Sotavahinkosäätiö 1954–2004 (Helsinki: Sotavahinko-
säätiö, 2004), s. 375–391. 
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Studentrörelsen bland läroverkseleverna  
Vänstervågen på universiteten hade en parallell ett steg längre 
ner i utbildningssystemet. Många universitetsstudenter hade 
skaffat sig en radikal politisk inställning och erfarenhet av aktiv-
ism redan som läroverkselever. De finländska läroverkselevernas 
organisation Teiniliitto präglades fram till början av 1960-talet 
av borgerligt nationella värderingar. År 1965 gjordes emellertid 
en stadgeändring, genom vilken organisationens målsättning 
ändrades från nationell sammanhållning och försvarsvilja till 
internationellt samförstånd. Man började kräva en förnyelse och 
demokratisering av skolväsendet.37 Den motsvarande organi-
sationen i Sverige, SECO, hade redan från sitt grundande 1952 
vissa demokratiserande ambitioner. Framför allt vände man sig 
emot att vissa skolor hade ordningsregler som även reglerade 
elevernas fritid, men man arbetade också för att få bort betygen i 
ordning och uppförande samt den religiösa morgonbönen.38 Ett 
genombrott för SECO var lärarstrejken 1966, då SECO i många 
skolor lyckades hålla undervisningen igång utan lärare. Detta 
ledde till att organisationen expanderade till fler skolor än tidi-
gare och kom att åtnjuta ökad respekt. Under de närmast följ-
ande åren upplevde SECO sin storhetstid, men samtidigt började 
organisationen slitas av inre konflikter i och med att verksam-
heten politiserades.39 

Sedan 1962 hade SECO organiserat Operation dagsverke, där 
eleverna skulle arbeta en dag för att samla in pengar till väl-
görande ändamål. År 1967 tog man initiativ till ett samordnat 
nordiskt dagsverke till förmån för Peru där också Teiniliitto 
deltog. Vänsterns ungdomsförbund i Sverige uppmanade emel-
lertid till bojkott av projektet eftersom det ansågs stöda en dikta-
turregim som försökte slå ner en social befrielserörelse. Påverk-

37 Paavo Kärenlampi, Taistelu kouludemokratiasta. Kouludemokratian aalto Suomessa 
(Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1999), s. 43. 
38 Erik Söderberg & Bertil Östberg, Skolan och elevrörelsen. Skoldanser och elevin-
flytande (Stockholm: LT, 1981), s. 14, 19ff. 
39 Söderberg & Östberg, Skolan och elevrörelsen, s. 41ff. 
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ade av vänsterkritiken och av den allt mer radikala student-
rörelsen började man 1968 diskutera ett dagsverke till förmån för 
Mocambique-institutet som bedrivs av befrielserörelsen Frelimo 
i Tanzania. Finländska elever deltog i insamlingen till Frelimo, 
medan dagsverkena i Norge och Danmark detta år gick till andra 
ändamål. Den här gången kom kritiken från högern, som 
menade att Frelimo var en antidemokratisk kommuniströrelse 
och institutet ett träningsläger för gerillasoldater.40 

I Sverige stannade skoldemokratin vid elevråd som valdes en-
ligt demokratiska former men saknade verklig makt. Skolråden 
vid de finländska läroverken, som infördes vårterminen 1973, 
var däremot ett allvarligt försök att förskjuta maktbalansen i 
skolan från lärare till elever. Eleverna betraktades av den då-
varande socialdemokratiska regeringen som mer pålitliga alli-
erade i kampen för en demokratisk reformering av skolan än de 
förmodat konservativa lärarna. De finländska lärarna gick vid 
denna tid samman i ett enat fackförbund, och ett av dess första 
insatser var att det lyckades urvattna skolrådsreformen genom 
ett hemligt avtal med skolstyrelsens ordförande.41 

Början till slutet för Teiniliittos och SECO:s storhetstider blev 
att kommunisterna lyckades få ett inflytande som översteg deras 
stöd bland medlemmarna. De partipolitiska motsättningarna 
inom SECO ökade i samband med den så kallade indoktri-
neringskampanjen i november 1969. Den var avsedd att förut-
sättningslöst diskutera skolans indoktrinering, men kritiserades 
för att i sig utgöra kommunistisk indoktrinering. Vid seminariet 
i Växjö som skulle utvärdera kampanjen deltog endast kommu-
nister, eftersom delegater med annan politisk ståndpunkt fått fel-
aktiga busstidtabeller. Detta ledde till en motreaktion i december 
1969, då kommunisternas tidigare allierade liberalerna tog makt-
en i SECO. Många marxister lämnade därefter organisationen 
och lade ner flera distrikt. Motsättningar mellan de kvarvarande 
politiska grupperingarna ledde till nya avhopp. I Finland blev det 
 
40 Söderberg & Östberg, Skolan och elevrörelsen, s. 46–59. 
41 Holmén, ”Den demokratiska skolan”, s. 264ff. 
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konservativa Samlingspartiet största parti bland eleverna i Skol-
råden redan i det första valet i februari 1973, och kommunist-
erna ingick i en demokratisk front tillsammans med socialdemo-
krater, centerpartister och liberaler. Ändå hade de sovjettrogna 
minoritetskommunisterna, Taistoiterna, lagt under sig 14 av 16 
distriktssekreterarplatser i Teiniliitto i slutet av 1974. Arbetet 
hade blivit en heltidssysselsättning som omöjliggjorde studier, 
varför bara de mest ideologiskt motiverade åtog sig det. På 
högerhåll tolkade man utvecklingen som att Sovjetunionen ut-
nyttjade elevrörelsen som ett ideologiskt vapen. Teiniliittos öde 
beseglades när organisationen våren 1975 fick sitt statsunderstöd 
indraget av utbildningsminister Marjatta Väänänen (C). Vän-
sterförbundet DFFF var vid det laget det enda parti i riksdagen 
som stödde Teiniliitto.42 

Slutsatser: Motsättningar och allianser 
Slutet av 1960-talet och början av 1970-talet karaktäriserades av 
stora omvälvningar och starka politiska motsättningar inom uni-
versiteten i Sverige och Finland. De politiska skiljelinjerna och 
allianserna såg emellertid olika ut i de bägge länderna. I båda 
länderna handlade reformerna dock om att anpassa utbildningen 
på universiteten för att dels hejda utbildningsexplosionen, dels 
öka flexibiliteten på arbetsmarknaden. 

I Sverige hamnade de radikala studenterna i opposition till 
den socialdemokratiska regeringen. Socialdemokraterna hade år 
1968 varit i regeringsställning i över 30 år, och det föll sig därför 
naturligt att ett uppror mot etablissemanget även kom att rikta 
sig mot dem. De finländska socialdemokraterna ledde emellertid 
sedan 1966 en center-vänsterregering och hade i slutet av 1960-
talet tagit ett steg till vänster politiskt. Deras ambitioner att 

42 Söderberg & Östberg, Skolan och elevrörelsen, s. 80–88; Kimmo Rentola, ”Suomen 
Teiniliiton nousu ja tuho”, i Pauli Kettunen & Hannu Simola (red.), Tiedon ja osa-
amisen Suomi. Kasvatus ja koulutus Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle (Helsinki: 
Suomen Kirjallisuuden Seura, 2012), s. 180; Kärenlampi, Taistelu kouludemokra-
tiasta, s. 130, 135. 
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reformera samhället i samma riktning som deras systerparti i 
Sverige stötte emellertid på hårt motstånd från en rad icke-
politiska maktinstanser, som var betydligt starkare i den finländ-
ska politiska kulturen än i den svenska. Studentrörelsen kunde 
därför ses som en välkommen draghjälp av de politiska krafter 
som verkade för en universitetsreform. 

Man kan alltså säga att de radikala finländska studenterna 
från och med slutet av 1960-talet ingick en allians med center-
vänsterregeringen för att omvandla universitetsväsendet. Mot 
förändringarna kämpade professorerna i den traditionella uni-
versitetseliten. Den radikala vänsterns allt mer extrema retorik, 
och socialdemokraternas steg vänsterut, fick näringslivet att alli-
era sig med professorerna, för att tillsammans effektivt bekämpa 
vad som uppfattades som ett socialistiskt hot. 

Det paradoxala i den finländska striden under första hälften 
av 1970-talet var att studenterna ivrigt kämpade för en reform 
som minskade deras valfrihet, medan näringslivet aktivt broms-
ade en reformprocess som ursprungligen satts igång för att effek-
tivisera universitetsväsendet och anpassa det till arbetsmark-
nadens behov. Det kan endast förklaras med att det ytterst 
polariserade samhällsklimatet och den högt uppskruvade reto-
riken gjorde att sakfrågorna hamnade i bakgrunden. Under 
andra hälften av 1970-talet upphörde denna paradoxala pa-
rentes, och radikala studenter förenades med professorerna i för-
svaret av det traditionella bildningsuniversitetet, medan politiker 
och näringsliv återigen fann varandra. 

Den finländska politiska kulturen satte upp betydligt fler 
hinder för reformsinnade politikers försök att driva igenom sin 
vilja än den svenska. Den stora reformen av det finländska uni-
versitetsväsendet som inleddes i mitten av 1960-talet kom först 
igång sedan Finlands pristent Kekkonen hade rundat konstitu-
tionen och tillsatt en egen grupp för att utreda frågan. De kom-
mittéer som regeringen i konstitutionell ordning hade utsett för 
att utreda frågan kom ingenvart. Detta berodde till stor del på att 
de dominerades av den traditionella universitetseliten, som ville 
bevara den rådande ordningen. 
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Man kan hävda att 1968 och det röda årtiondet var av betyd-
ligt större betydelse för det finländska samhällets utveckling än 
för det svenska. Sverige hade vid denna tid sedan länge en poli-
tisk kultur där av regeringen föreslagna reformer effektivt ut-
reddes och genomfördes. Utvecklingen år 1968 bidrog endast till 
att fördröja och delvis justera riktningen för detta rullande 
reformmaskineri. I Finland var däremot det radikala politiska 
klimatet under perioden av avgörande betydelse för att regering-
en skulle kunna pressa igenom sina reformförslag, trots alla 
starka bromsar i andra delar av samhällsmaskineriet. Åren kring 
1968 var alltså i Finland en verkligt revolutionär period, då man 
under en komprimerad tidsrymd tog ikapp och i vissa avseenden 
gick förbi vad Sverige åstadkommit genom årtionden av ko-
ntinuerliga reformer. 




