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I december 1965 debatterade den svenska riksdagen 

en proposition om inrättande av universitetsfilialer. 

Fyra filialer föreslogs av den socialdemokratiska reger-

ingen: Linköping, Örebro, Karlstad och Växjö. En av 

få som kommenterade att Karlstad fanns bland de fyra 

orterna var Stellan Arvidsson, en i samtiden välkänd 

socialdemokratisk utbildningspolitiker som vid ett 

tillfälle apropå satsningen sa: ”Karlstad har kommit 

med mera av en slump.”

Arvidsson var skeptisk till tanken på universitets-

filialer, vars vetenskaplighet han menade skulle bli 

svag. Ett vanligt argument i den samtida debatten var 

att studenterna inte fick möta några professorer vid 

filialerna. Arvidssons argument var att deras lärare 

inte heller skulle göra det. Arvidsson såg filialtanken 

som en nödlösning, något man måste ta till i en akut 

situation. Det brådskade att hantera den mycket snab-

ba ökningen av antalet ungdomar, som sökte sig till 

universiteten. Arvidsson såg, liksom några andra talare 

i debatten, hellre utbyggda universitet än filialer. Men 

Umeå, det femte svenska universitet, var inte färdig-

utvecklat och det fanns ännu ingen beredskap för ett 

sjätte. Därför accepterade Arvidsson regeringens för-

slag om filialer och att Karlstad skulle få en av dem. 

Förslaget gick igenom i båda kamrarna. 

Beslutet om inrättandet av en universitetsfilial 

var det första steget på vägen mot ett universitet i 

Karlstad. Idag framstår tillkomsten av filial, högskola 

och universitet som något av det viktigaste som hänt 

i Karlstad under senare tid. I dagens Sverige är det 

få orter utan universitet eller högskola som har en 

positiv befolkningsutveckling. Om Karlstad hamnat 

utanför kretsen av orter med högre utbildning skulle 

framtiden vara långt mer bekymmersam än i dag, när 

Karlstads politiker planerar för 100 000 invånare i 

kommunen.

Hade Arvidsson rätt i att Karlstad fick sin filial av 

en slump? Hur såg de utbildningspolitiska diskussio-

ner ut, som ledde till filialbeslutet? 

Inrättandet av filialer hänger samman med för-

ändringar inom hela det svenska utbildningssystemet. 

Därför följer en kort översikt av vad som hände inom 

andra skolformer innan vi återvänder till den högre 

utbildningen. 

Om- och utbyggnaden av det svenska 
utbildningssystemet
Utbyggnaden av universitetsutbildningen i Sverige, 

som på allvar inleddes med riksdagsbeslutet 1965, 

utgör tredje steget i omvandlingen av det svenska 

utbildningssystemet.

Två andra riksdagsbeslut hade förändrat den 

elementära utbildningen och den sekundära nivån.  

1962 slogs folkskola och realskola samman till en 
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gemensam nioårig grundskola. 1964 kom den första 

av flera reformer för gymnasierna, som i stället för en 

skolform för den blivande samhällseleliten blev skola 

för de allra flesta ungdomar. 

Särskild vad gäller grundskolan fanns en lång 

förhistoria. Förslag om en gemensam ”bottenskola” 

fördes fram redan på slutet av 1800-talet och hade 

förespråkare inte bara inom den politiska vänstern. 

Klassmässigt helt skilda skolsystemen kunde även 

bland mer konservativa uppfattas som något negativt, 

som något som kunde svetsa samman arbetarklassen 

och öka faran för en radikal samhällsomvandling. 

Frågan om den svenska skolans reformering stod 

inte i centrum för den socialdemokratiska regering 

som efter riksdagsvalet 1932 ledde landet. Per Albin 

Hansson hade valt att göra Arthur Engberg till kyrko- 

och utbildningsminister, och denne var en stor vän av 

klassisk bildning, latin och grekiska. I stället var det 

under andra världskriget samlingsregering som skolans 

framtid togs upp på allvar. Högerledaren Gösta Bagge 

var då ansvarig minister och tillsatte en utredning 

med skolexperter. 

Innan gruppen hade avslutat sitt arbete hade 

kriget slutat, samlingsregeringen upplösts och 

socialdemokraterna ensamma bildat regering med ett 

radikalt efterkrigsprogram. I stället för Bagges expert-

utredning gav socialdemokraterna en krets av politiker 

i uppdrag att föreslå hur framtidens skola skulle utfor-

mas. Ordförande var inledningsvis Tage Erlander med 

Stellan Arvidsson som sekreterare. Utredningen kom 

fram till att en nioårig enhetsskola skulle införas. När 

ett beslut i riksdagen skulle fattas hade emellertid so-

cialdemokraternas ställning försvagats genom 1948 års 

riksdagsval. Man valde då (1950) att gå försiktigt fram 

och sökte samförstånd genom ett förslag om försöks-

verksamhet med enhetsskola på olika håll i landet.

Det slutliga ställningstagandet kom att dröja till 

in på 1960-talet, en period då socialdemokraterna fick 

starkt stöd i valen. Under tiden med försöksverksam-

het inom ungdomsskolan hade ett samspel mellan 

pedagogiska forskare och socialdemokratiska utbild-

ningsplanerare börjat byggas upp. Ledande pedago-

gikprofessorer skulle bli viktiga partners i arbetet med 

den nya utbildningspolitiken.

Två berättelser finns, åtminstone, om skolreforms-

processen. I en version betonar ideologiska motiv 

bakom reformerna. Demokratibegreppet vidgades från 

att vara ett uttryck för en form av politiskt beslutsfat-

tande till att även handla om innehållet i de politiska 

besluten. ”Fördjupad demokrati” blev termen för den 

nya målsättningen, inte ”socialism”, en term som 

mobiliserade motståndare. Skolreformer beskrevs som 

en ”kamp för och emot den demokratiska skolan” 

(Åke Isling) och som ett instrument för klassamhällets 

avskaffande (Olof Palme). Med hjälp av reformpeda-

gogiska metoder skulle en ny sorts skola skapas, där 

examenshets och hemläxor avskaffades och hela folket 

skulle ”svetsas samman i en kamratlig arbets- och 

livsgemenskap” (Oscar Olsson).  

Stellan Arvidsson (1902-1997), författare och socialdemokratisk 
riksdagsman. Foto Riksdagens arkiv och bibliotek.
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Efterhand har dock en mer pragmatisk bild av 

drivkraften bakom skolreformerna blivit vanlig i 

litteraturen. Denna tolkning betonar att reformerna 

innebar anpassning till redan inträffade förändringar 

i samhället, att mycket skedde i samförstånd mellan 

partierna och att likartade förändringar av utbildnings-

systemet skedde i andra länder. 

En internationell trend mot massutbild-
ning. Utbildning som samhällsinvestering
Förändringen av grundskolan, och den breddade 

rekryteringen till fortsatta studier, var en del av en 

internationell process. Utbildning utöver elementä-

ra kunskaper och färdigheter upphörde att vara en 

exklusiv verksamhet för ett fåtal. Västvärldens länder 

förändrades till massutbildningssamhällen.

Omvandlingen av skolans och utbildningens 

samhällsroll inleddes i USA. Redan 1940 gick 15 % 

av de amerikanska ungdomarna i högre utbildning. 

I Europa dröjde utbyggnaden av universiteten till 

1960-talet.

En opinionsmässig faktor bakom förändringen 

av synen på utbildning var genombrottet för uppfatt-

ningen att utbildning i modena samhällen är en ”pro-

duktivkraft”, att investeringar i utbildning inte bara är 

angelägna utan även lönsamma. Skolsystemet byggdes 

ut i alla moderna västerländska samhällen.

Allt fler föräldrar och barn  
väljer fortsatt skolgång
Synsättet om utbildningssatsningar som en nödvändig 

investering i samhällets infrastruktur var gemensamt 

för politiker från både höger och vänster, liksom hos 

ledande aktörer inom näringslivet. Ett sådant upp-

ifrånperspektiv understöddes av ställningstaganden 

som gjordes underifrån, av föräldrar och barn. Skolut-

bildning utöver folkskola valdes av allt fler. 

Realskolan var den vanligaste av flera former av 

påbyggnadsskolor, där barn och ungdomar fick ut-

bildning utöver folkskolan. Antalet elever i realskolan 

formligen exploderade under 1950-talet.

Antal realexamina

1930   3 970

1950   9 474

1960 27 968

Även vad gäller nästa examensnivå, studentexamen, 

började den stora expansionen redan på 1950-talet 

och fortsatte in på 1960-talet.

Antal studentexamina

1930   2 248

1950   4 497

1960   9 136

1965 18 678

Studentexamen innebar för de flesta ingen 

yrkesutbildning, men väl inträde till högre studier. 

Antalet universitetsstuderande mer än fördubblades 

mellan 1950 och 1960. 1960-talet blev genombrottet 

för massutbildning vid universiteten i Sverige.

Antal studerande vid universitet och högskolor

1940   10 621

1950   16 828

1960   37 405

1965   68 691

1968 115 610

Det ökade intresset för studier måste förstås mot bak-

grund av grundläggande samhällsförändringar. Antalet 

sysselsatta inom jordbruk hade sedan länge sjunkit i 

Sverige, och minskningen fortsatte med ett stort antal 

nedlagda småjordbruk under 1950-talet. Det nya i 

sysselsättningsmönstret från mitten av 1950-talet, 

var att det skedde en minskning av antalet anställda 

inom industri. Antalet anställda inom tjänsteyrkena 

ökade emellertid snabbt, inte minst inom offentlig 

sektor. Det var inom denna grupp offentliganställda 

tjänstepersoner som formell utbildning var en särskilt 

nödvändig merit för anställning och befordran. Dessa 

strukturförändringar bidrog till att allt fler ungdomar 

valde högre studie när de planerade sin framtid. Till 

bilden hör också att barnkullarna under krigsåren var 
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mycket stora. Antalet ungdomar på väg in i vuxenlivet 

var i början av 1960-talet långt fler än tidigare. 

Utredning om decentraliserad universitets-
utbildning
Det var när denna verklighet med en närmast lavin-

artad ökning av antalet ungdomar, som sökte sig till 

universiteten, började stå klar för politikerna som 

regeringen tillsatte 1963 års universitets- och hög-

skolekommitté (U 63). 1960 års prognos förutspådde 

55 000 universitetsstuderande år 1970. Ett par år 

senare justerades den siffran upp till 83 000. Även det 

antalet skulle visa sig vara i underkant. Det brådskade 

att ta ställning till hur och var utbyggnaden av den 

högre utbildningen skulle ske. 

De alternativ som utredningen stod inför var 

om utbyggnaden kunde ske vid de redan etablerade 

universiteten, om fler universitet skulle inrättas, eller 

om man skulle etablera akademisk utbildning vid nya 

orter. 

En särskild beredningsgrupp tillsattes för att 

undersöka förutsättningarna vid orter vid sidan av de 

gamla universitetsstäderna. En utgångspunkt var att 

restiden mellan hem och studieort påverkade ungdo-

mars val av utbildning. I regioner i närheten av etable-

rade universitet var rekryteringen betydligt högre än i 

regioner där avståndet var långt. 

Under sommaren 1964 föreslog Sven Godlund, 

professor i geografi i Göteborg, i en artikel i Dagens 

Nyheter, att inrättande av filialer till de etablerade 

universiteten kunde vara en framkomlig väg. Bered-

ningsgruppen nappade på detta förslag. Eftersom 

bristen på studentbostäder vid universitetsorterna 

var stor blev filialtanken attraktiv. Behovet av nya 

bostäder kunde då dämpas. En filial till vart och ett av 

de etablerade universiteten blev förslaget. Stockholms 

universitet skulle få en filial i Linköping, Uppsala en 

i Örebro, Göteborg en i Karlstad och Lund en filial i 

Jönköping. 

Huvudutredningen accepterade i stort detta 

förslag. Dess ordförande, statssekreteraren Sven 

Moberg, skrev att tillkomsten av en decentraliserad 

universitetsutbildning i hög grad var betingad av nöd-

vändigheten, framför allt ur studentbostadssynpunkt. 

Universitetet och filialen skulle utgöra en enhet. 

Under ett uppbyggnadsskede kunde lärare som redan 

fanns på den nya orten anlitas. Sådana resonemang 

stärkte Karlstadsalternativet, då staden var en sedan 

länge etablerad utbildningsort med läroverk och folk-

skoleseminarium.

Kommittén valde att i stället för Jönköping föreslå 

Växjö som filial till Lund. Ett argument var det korta 

avståndet mellan Linköping och Jönköping. Någon 

diskussion om det korta avståndet mellan Örebro och 

Karlstad finns inte redovisad. 

Förslaget om filialer fick en omfattande remissbe-

handling. Från de etablerade lärosätena och SACO 

kom invändningar mot filialtanken. Det fanns en oro 

för utbildningens vetenskaplighet och forsknings-

anknytning. Mer positiva svar kom från Universi-

tetskanslersämbetet, facken och kommunerna. Ut-

byggnaden i Linköping och Örebro hade starkt stöd 

bland remissinstanserna, medan stödet var svagare för 

Karlstad och Växjö.

Ragnar Edenman var handläggande minister och 

anslöt sig till kommitténs förslag. Edenman framhöll 

att möjligheterna att tillgodose studentbostadsbe-

hoven starkt påverkat hans ställningstagande. Han 

betonade vikten av att studietiden vid lärosätena 

förkortades och menade att fasta studiegångar var en 

nödvändighet. Vad gäller Karlstadsfilialen hävdade 

han att Värmland och norra Dalarna utgjorde ett 

tillräckligt stort rekryteringsområde. Han föreslog start 

i provisoriska lokaler redan hösten 1967. 

Inför riksdagsbehandlingen kom en rad motioner. 

I flera av dem ifrågasattes Växjö som plats för en filial 

och olika alternativ lanserades, som alla utgjordes 

av en ort i motionärernas hembygd. Alternativ till 

Karlstad som filial till Göteborgs universitet saknades 

emellertid bland motionerna. Ett par motioner med 

relativt tunga borgerliga namn (bl.a. Ola Ullsten och 

Ingemar Mundebo) menade att undervisning vid 

filialer inte kunde bli kvalitativt likvärdig, och ville 

därför avslå filialförslaget. 

I debatterna i de båda kamrarna upprepades 

kraven från motionerna. I sitt anförande betonade 

Stellan Arvidsson sambandet mellan de olika utbild-

ningsreformerna:
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NWT 2/4 1974.
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Uppmärksamheten i pressen kring universitetsfilialen och byggnationen i Kronoparken var omfattande. Här ett exempel där en av de mer betydelsefulla i arbetet med  
etableringen lyfts fram - skoldirektören Carl Erik Carldén.
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Vi har genomfört nioårig skolplikt, vi bygger upp 

ett gymnasialt skolstadium ovanför grundsko-

lan, i princip öppet för alla. Vi öppnar nu den 

högre akademiska utbildningen genom ett snabbt 

utbyggande av de högre läroanstalterna. I fråga 

om utvecklingen på detta område ligger vi främst 

i Europa. 

Arvidsson varnade för en farlig klyvnad av univer-

sitetsväsendet med filialer, som bara skulle ge en 

grundutbildning för det praktiska livet, vid sidan av 

fullt utbyggda universitet. Men i det akuta läget var 

han beredd att acceptera att filialer inrättades. Valen 

av Örebro och Linköping som filialer var för honom 

självklara, valet av Växjö i hög grad diskutabelt. Karl-

stad kom med bland filialorterna mera av en slump. 

Karlstadsaktiviteter under beslutsprocessen
En kommitté för akademisk utbildning i Karlstad 

bildades i april 1963 under ordförandeskap av lands-

hövdingen Gustaf Nilsson. Arbetet utfördes dock 

mest i ett arbetsutskott, där bl.a. stadsfullmäktiges 

ordförande Malte Eurenius, skolchefen Carl-Erik 

Carldén samt KMW-chefen Åke Rehnberg ingick. 

Örebro sågs som den främsta konkurrenten till en 

universitetsetablering i Karlstad. I Karlstad hade 

1962 akademiska nybörjarkurser startats på förslag av 

skolchefen Carldén. Ett år tidigare hade sådana kurser 

startats i Örebro och Västerås. 

Vid denna tidpunkt, våren 1963, tänkte man inte 

i termer av en filial utan målsättningen var att ett nytt 

universitet skulle placeras i Karlstad. Arbetsutskottet 

använde Göteborgsprofessorn Sven Godlund som 

rådgivare. En egen studie om förutsättningarna för 

Karlstad som universitetsort gjordes sommaren 1963. 

När resultatet presenterades för offentligheten vid 

ett möte på Värmlands museum visade landshöv-

dingen att han inte såg förslaget om ett universitet i 

Karlstad som realistiskt. Han fick på plats mothugg 

från Eurenius, som framhöll Karlstads förtjänster som 

universitetsort. Vid denna tidpunkt, hösten 1963, var 

ett nytt universitet i Karlstad arbetsgruppens linje. 

Det var när U 63:s särskilda utredningsgrupp som-

maren 1964 nappade på Godlunds förslag om filialer 

som förutsättningarna för Karlstad ändrades radikalt. 

Utredningen behövde hitta en lämplig filialort till 

Göteborg. I denna fråga var konkurrensen från andra 

orter svagare. 

Under hösten 1964 inbjöds en grupp från Karlstad 

till ett särskilt möte med utredningen. I mars 1965 

blev U 63:s förslag offentligt. En skepsis till en filial 

i Karlstad fanns i flera tidningskommentarer, liksom 

hos vissa riksdagsmän. En broschyr, som argumente-

rade för en Karlstadsfilial, producerades och spreds 

bland makthavare. Uppvaktningar gjordes åt olika 

håll. Göteborgs universitet avstyrkte i sitt remissvar 

filialtanken, men universitetets rektor reserverade sig. 

I oktober bestämde sig Edenman och regeringen för 

att ställa sig bakom förslaget, som sedan klubbades 

igenom i riksdagen i december. 

Malte Eurenius uttalade sig i pressen när beslutet 

om en universitetsfilial i Karlstad var klart: ”Följderna 

av beslutet kan inte överblickas. Det betyder så myck-

et för Karlstad och Värmland i övrigt.” 

Utbildningspolitik, bostadspolitik och 
samhällsförändring
Ett övergripande perspektiv för den process som 

beskrivits visar att Sverige liksom andra moderna 

västerländska samhällen genomgick en utveckling mot 

massutbildning. En förlängd grundutbildning för alla 

kombinerades med en utbyggd sekundär skolform 

samt med en omfattande expansion av den högre 

utbildningen. En bakgrund till förändringen utgjordes 

av minskningen av sysselsatta i jordbruk och industri, 

och i ett snabbt ökat antal tjänstepersoner, särskilt 

inom offentlig sektor. 

Samtidigt fanns i olika länder en nationell infärg-

ning av processen, utifrån de skilda förutsättningarna. 

Socialdemokratins starka ställning i Sverige var en 

sådan nationell faktor. Den socialdemokratiska utbild-

ningspolitiken präglades, liksom för andra politik-

områden, av stora enhetliga system drivna i offentlig 

regi. Ideologiska förhoppningar knöts till skol- och 

utbildningsreformer i termer av demokratisering, 

reformpedagogik och avskaffande av klassamhället. 

Utbyggnaden av den högre utbildningen skedde 
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dock med sin bas i en för politiker i olika partier 

gemensam förståelse av massutbildning som ett 

nödvändigt inslag i ett modernt samhälle. Den snabbt 

växande efterfrågan på högre utbildning drev fram en 

skyndsam hantering av frågan.

En utbyggnad av filialer till de etablerade uni-

versiteten blev den enklaste, snabbaste och billigaste 

lösningen av de alternativ som fanns att välja mellan. 

Med fler universitetsorter kunde studenter i högre 

grad bo kvar hemma. Trycket på att bygga studentbo-

städer lättade i en tid då många andra bostäder skulle 

byggas.

Bland de lokala aktörerna i Karlstad, där Malte 

Eurenius och Carl-Erik Carldén var ledande, sågs i 

inledningsskedet Örebro som det stora hotet i kam-

pen om universitetsutbildning. Om valet stått mellan 

dessa båda orter hade med all sannolikhet Karlstad 

förlorat. Örebros ställning som säte för akademiska 

studier var bland beslutsfattarna långt starkare än 

Karlstads. 

Men när U 63 och dess ordförande statssekrete-

raren Sven Moberg tog till sig Sven Godlunds förslag 

om filialer blev läget ett annat. Utifrån modellen om 

en filial till varje etablerat universitet seglade Karlstad 

upp som det mest rimliga Göteborgskomplementet. 

Någon konkurrent till Karlstad i det avseendet syns 

inte i det offentliga materialet. 

Ställningstaganden om Karlstad som universitets- 

eller filialort tycks inte i första hand följt partilinjer. 

Tvekan om Karlstad som universitetsort, liksom stöd 

för planerna, fanns bland socialdemokrater. Mobergs 

och Edenmans ställningstagande blev utslagsgivande. 

Helt avgörande för Karlstads entré som högsko-

leort var förslaget om universitetsfilialer. Hade inte 

detta förslag lagts framstår det som osannolikt att 

både Karlstad och Örebro fått högre utbildning, och 

då hade Karlstad blivit utan. Arvidssons bedömning 

att Karlstad halkade in i universitetsvärlden av en 

slump har alltså ett visst fog för sig. Göteborgsprofes-

sorn Sven Godlund, filialtankens promotor och rådgi-

vare till arbetsgruppen i Karlstad, framstår som något 

av en bortglömd hjälte i en berättelse om Karlstads 

etablering som högskole- och universitetsort. 
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